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1 Wykaz skrótów
-

-

GUS – Główny Urząd Statystyczny
GZWP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
JCWP – jednolite części wód powierzchniowych
JCWPd – jednolite części wód podziemnych
LP – Lasy Państwowe
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
OSChR – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
OSN – obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu
pochodzącymi ze źródeł rolniczych
OZE – odnawialne źródła energii
PGN – Plan gospodarki niskoemisyjnej
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
POŚ – program ochrony środowiska
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
UE – Unia Europejska
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ w Szczecinie – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Szczecinie
WODR – Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPGO
–
Plan
Gospodarki
Odpadami
dla
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2023-2028
WPOŚ – Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024
Wytyczne – Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, 2015)

2 Wstęp
2.1

Podstawa prawna opracowania

Kluczowym celem polityki ochrony środowiska jest stworzenie warunków
niezbędnych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2017 poz. 1376 z późn. zm. ), a także za pomocą wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Dla rozwoju kraju, ważnym punktem odniesienia jest perspektywa europejska, w tym
inicjatywa Europy efektywnie korzystającej z zasobów ujęta w Strategii „Europa 2020”. Nowy
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system zarządzania rozwojem zakłada prowadzenie polityki rozwoju w oparciu o długoi średniookresową strategię rozwoju kraju, a także 9 strategii zintegrowanych, realizujących
cele rozwojowe strategii rozwoju kraju. Kluczowe priorytety w zakresie ochrony środowiska
formułuje Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – perspektywa do 2020 r.
Ustawowy obowiązek jest formalną przesłanką dla utworzenia niniejszego Programu.
Istnieją również przesłanki funkcjonalne, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.
Organ wykonawczy powiatu pyrzyckiego jest ustawowo zobligowany do sporządzenia
powiatowego programu ochrony środowiska przy uwzględnieniu celów zawartych
w strategiach, programach i dokumentach programowych (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późń. zm.).
Projekt programu opiniuje organ wykonawczy województwa (art. 17 ust. 2 pkt 2),
a uchwala rada powiatu (art. 18 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy). Z wykonania programu
organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie powiatu.
Są one następnie przekazywane przez organ wykonawczy powiatu do organu
wykonawczego województwa (art. 18 ust. 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy).
Przedmiotowe opracowanie pn.: „Program ochrony środowiska dla Powiatu
Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”, stanowi kolejną aktualizację
powiatowego programu ochrony środowiska. Obejmuje okres czterech lat i uwzględnia
działania na kolejne cztery lata. Jest dokumentem kompleksowo traktującym zadania
ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań.
Niniejsza aktualizacja Programu ochrony środowiska Powiatu Pyrzyckiego została
opracowana na podstawie umowy nr 1/2017 OŚLiR zawartej w dniu 7 września 2017 r.
pomiędzy Powiatem Pyrzyckim a BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

2.2

Założenia do programu ochrony środowiska

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. 2017 poz. 519 z późń. zm.) nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki
ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych oraz za pomocą programów ochrony środowiska.
Założenia koncepcyjne niniejszego dokumentu oparto na metodyce zaproponowanej
w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska” z 2015 r. (dalej „Wytyczne”). Obowiązujące „Wytyczne” zmieniają
dotychczasowy sposób prezentacji wyznaczonych celów i kierunków, a także strukturę
„Programu (…)”. Wprowadzają również nową terminologię. W „Wytycznych” proponowana
jest następująca nomenklatura: obszar interwencji (wg poprzednio stosowanej nomenklatury
– obszar strategiczny), cel (termin pozostaje bez zmian), kierunek interwencji (wg poprzednio
stosowanej nomenklatury – kierunek działań), zadanie (termin pozostaje bez zmian).
W niniejszym dokumencie zostanie ona zastosowana zgodnie z „Wytycznymi”.
Zaznaczyć należy również, że dotychczas uchwalane programy ochrony środowiska
dla Powiatu Pyrzyckiego były oparte na „Wytycznych do sporządzania programów ochrony
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opracowanych w 2001 r., które podawały
sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w Programie ochrony
środowiska oraz wskazówki co do zawartości programu. Ponadto w powiatowym programie
był uwzględniany podział przewidzianych do realizacji zadań na własne oraz koordynowane.
W Programie uwzględniano również zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia
2001 r. Kierując się zapisami ustawy, Programy te podawały:
- cele ekologiczne średniookresowe,
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- zadania do realizacji tzw. plan operacyjny, z uwzględnieniem wskazówek,
- monitoring realizacji Programu,
- aspekty finansowe wdrażania Programu.
Ze względu na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska jak i opracowane
ww. „Wytyczne” z 2015 r. założono, iż Program będzie spełniał nowe wymagania prawne, jak
i zostanie dostosowany do wymogów określonych w „Wytycznych”. Ponadto będzie miał
nadal formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku kolejnych zmiany wymagań prawnych,
pojawiania się nowych problemów, bądź nie wykonania niektórych przedsięwzięć
w terminach przewidzianych w tym Programie – dokument będzie cyklicznie (co 4 lata)
aktualizowany. Program ochrony środowiska Powiatu Pyrzyckiego pozostaje w ścisłej relacji
z dokumentami nadrzędnymi, jak i strategicznymi powiatu.
Niniejszy Program będzie pełnił rolę narzędzia zarządzania środowiskiem w skali
powiatu. Planuje się, że zarządzanie programem będzie realizowane z wyników
monitorowania procesów zachodzących w kwalifikowanych obszarach analizy. Zgodnie
z „Wytycznymi” podstawą oceny realizacji celów i zadań wyznaczonych w Programie będzie
monitoring wskaźników liczbowych. W niektórych przypadkach uznano jednak za zasadne
wykorzystanie wskaźników jakościowych opisujących sposób wykonania danego zadania.

2.2.1

Podstawowe zasady tworzenia programów ochrony środowiska

Ministerstwo Środowiska, w celu ujednolicenia formy programów, zaproponowało
następującą strukturę Programów ochrony środowiska:
1. Spis treści
2. Wykaz skrótów
3. Wstęp
4. Streszczenie
5. Ocena stanu środowiska
6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie
7. System realizacji programu ochrony środowiska
8. Spis tabel
9. Spis map
10. Spis rycin
11. Spis załączników
12. Załączniki do programu ochrony środowiska
Jako innowacyjne należy traktować ocenę stanu środowiska z podziałem na
dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: (1) ochrona klimatu i jakości powietrza,
(2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, (4) gospodarowanie wodami,
(5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia
poważnymi awariami. W ramach każdego obszaru interwencji należy uwzględnić
zagadnienia horyzontalne: (I) adaptację do zmian klimatu, (II) nadzwyczajne zagrożenia
środowiska, (III) działania edukacyjne oraz (IV) monitoring środowiska. Ocena stanu
środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata
obowiązywania POŚ.
Podejście takie wskazujące działania samorządów jako interwencję a nie jako
organizatora i koordynatora działań pokazuje o odmiennym podejściu do zagadnień
związanych z ochroną środowiska.
Streszczenie powinno być zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Zaleca się stosowanie
języka niespecjalistycznego.
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2.2.1.1

Włączenie interesariuszy w
powołanie grupy roboczej

proces

opracowania

Programu

–

Organ wykonawczy następnie poddaje projekt POŚ procedurze opiniowania oraz
konsultacji społecznych. Interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie
powiatu, powinni zostać włączeni w prace nad przygotowaniem POŚ na możliwie
najwcześniejszym etapie. W tym celu rekomendowane jest powołanie grupy roboczej.

2.2.1.2

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

W ocenie Ministerstwa Środowiska należy przeprowadzić ocenę, gdyż taki wymóg
wynika z przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.2.1.3

Metodyka opracowania programu

Przy tworzeniu POŚ zalecono zastosowanie modelu „siły sprawcze – presja – stan –
wpływ – reakcja” (D-P-S-I-R), który został opracowany przez OECD i rozwinięty przez
Europejską Agencję Środowiska. Polega on na opisaniu następujących elementów:
- siły sprawcze (D, driving forces) np. warunki społeczno-gospodarcze,
demograficzne, meteorologiczne, hydrologiczne, napływy transgraniczne,
- presje (P, pressures) wywierane przez powyższe warunki, np. emisje
zanieczyszczeń,
- stan (S, state) czyli zastana jakość środowiska,
- wpływ (I, impact) stanu środowiska np. na zdrowie, życie społeczne,
- gospodarcze,
- reakcja/odpowiedź (R, response) poprzez tworzone polityki, programy, plany.
Polityki, programy i plany mają wpływ na wszystkie wcześniejsze elementy, czyli na
siły sprawcze, presje, stan i wpływ.
Zgodnie z modelem D-P-S-I-R zjawiska społeczne i gospodarcze (D) prowadzą do
wywierania presji (P) na środowisko. W konsekwencji, zmianie ulega stan środowiska (S).
Środowisko ma bezpośredni wpływ (I) na zdrowie ludzi, na ekosystemy oraz na gospodarkę.
Wpływ ten wyzwala z kolei społeczną i polityczną reakcję (R), która kształtuje pośrednio lub
bezpośrednio poszczególne elementy modelu. W modelu D-P-S-I-R niewystarczający jest
opis stanu środowiska. Opis powinien zostać uzupełniony o przedstawienie, jakie są
przyczyny takiego stanu oraz jak środowisko wpływa na życie gospodarcze i społeczne oraz
na decyzje polityczne.

2.2.1.4

Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie

Cele, kierunki interwencji i zadania powinny wynikać z zaprezentowanej w programie
oceny stanu środowiska natomiast harmonogram rzeczowo-finansowy (z uwzględnieniem
środków UE, EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW i in.) powinien uwzględniać rozróżnienie dla
zadań własnych samorządu opracowującego POŚ i zadań monitorowanych).
Propozycje celów, kierunków interwencji oraz zadań powinny wynikać m.in. ze
zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji - pomocna
jest analiza SWOT ale również rekomendacje innych dokumentów planistycznych.
Wymagane jest, aby zadania podejmowane na szczeblu samorządowym przyczyniały się do
osiągnięcia krajowych celów zapisanych w dokumentach strategicznych i programowych.
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Analogicznie, powiatowe POŚ powinny uwzględniać cele wojewódzkie, a gminne POŚ cele
powiatowe.
Przy określaniu celów i zadań należy wykorzystać efekt synergii, tj. w taki sposób
projektować instrumenty, działania i kierunki interwencji, aby służyły osiągnięciu więcej niż
jednego celu.
Jako przykład wskazywane są działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
które powinny uwzględniać zarówno kwestie ochrony klimatu, jak również ochronę jakości
powietrza i efektywność energetyczną. Odnośnie do kwestii finansowania zadań, należy
przedstawić kompletną informację na temat instrumentów finansowych pozostających
w dyspozycji samorządu, przewidywanych potrzeb finansowych w odniesieniu do
poszczególnych zadań, źródeł finansowania oraz na temat możliwych zagrożeń
w zapewnieniu finansowania poszczególnych przedsięwzięć.
Wzory tabel do opisu celów, kierunków interwencji i zadań, jak również do prezentacji
harmonogramu realizacji zadań własnych i monitorowanych oraz sposobu ich finansowania
zostały zawarte w „Wytycznych”.

2.2.1.5

Obszary interwencji programów ochrony środowiska

Program powinien określać cele, kierunki interwencji i zadania, ich harmonogram
oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i środki finansowe.
Jako bardzo istotne należy uznać poprawne określenie celów i przypisanie im
wskaźników dzięki czemu POŚ ma możliwość identyfikacji obszarów wymagające pilnego
podjęcia działań w celu poprawy stanu środowiska także umożliwić skierowanie do tych
obszarów największego finansowania.
Powiaty i gminy w swoich POŚ powinny ująć wszystkie obszary interwencji, w których
prowadzone są działania na szczeblu danego samorządu przez różne podmioty (nie tylko
jednostki powiatowe lub gminne, lecz również przykładowo przez podmioty prywatne lub
podlegające bezpośrednio organom centralnym). Uwzględnione obszary interwencji powinny
uwzględniać zagadnienia horyzontalne (przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: (I)
adaptację do zmian klimatu, (II) nadzwyczajne zagrożenia środowiska, (III) działania
edukacyjne, (IV) monitoring środowiska.
Przewidziane obszary interwencji to:
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza,
2. Zagrożenia hałasem,
3. Pola elektromagnetyczne,
4. Gospodarowanie wodami,
5. Gospodarka wodno-ściekowa,
6. Zasoby geologiczne,
7. Gleby,
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. Zasoby przyrodnicze,
10. Zagrożenia poważnymi awariami.
Szczegółowy opis obszarów interwencji przewiduje w ujęciu tabelarycznym
charakterystykę: obszaru interwencji, cele/kierunki/zadania oraz uwagi.
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2.2.1.6

Monitoring realizacji programu

Województwa, powiaty i gminy powinny przypisać do swoich celów wskaźniki.
Wskaźnikiem nazywamy takie liczbowe przedstawienie stanu lub tendencji, które określa
w sposób mierzalny wpływ podejmowanych działań na środowisko. Wskaźniki powinny
zostać sformułowane w taki sposób, aby umożliwiały określenie postępu realizacji zadań.
Wskaźniki mają ponadto być narzędziem oceny realizacji programie w momencie
przygotowywania raportów z jego wykonania.
W „Wytycznych” zaprezentowano przykładowe wskaźniki z BEiŚ, POIiŚ i planu
działalności Ministra Środowiska.
Możliwe jest uwzględnianie w programie wskaźników z raportów o stanie środowiska,
przygotowywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Programy nie
powinny uwzględniać wskaźników, które są możliwe do osiągnięcia tylko na poziomie
krajowym (np. liczba polskich technologii środowiskowych zweryfikowanych w ramach
systemu ETV – Europejski System Weryfikacji Technologii Środowiskowych).
W celu umożliwienia porównywania efektów realizacji POŚ MŚ przygotowało listę
najważniejszych wskaźników do uwzględnienia przez województwa. Lista ta nie ma
charakteru zamkniętego, województwa powinny przyjąć dodatkowe wskaźniki.
Minister Środowiska zarekomendował, aby województwa przygotowały listę
rekomendowanych wskaźników dla powiatów, a powiaty dla gmin. Powiaty i gminy powinny
uwzględnić te wskaźniki w kolejnych aktualizacjach programu.

3 Streszczenie
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. 2017 poz. 519 z późń. zm.) nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki
ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych oraz za pomocą programów ochrony środowiska.
Założenia koncepcyjne niniejszego dokumentu oparto na metodyce zaproponowanej
w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska” z 2015 r. (dalej „Wytyczne”). Obowiązujące „Wytyczne” zmieniają
dotychczasowy sposób prezentacji wyznaczonych celów i kierunków a także strukturę
„Programu (…)”. Wprowadzają również nową terminologię.
Ze względu na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska, jak i opracowane
ww. „Wytyczne” z 2015 r. założono, iż Program będzie spełniał nowe wymagania prawne, jak
i zostanie dostosowany do wymogów określonych w „Wytycznych”. Ponadto będzie miał
nadal formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku kolejnych zmiany wymagań prawnych,
pojawiania się nowych problemów, bądź nie wykonania niektórych przedsięwzięć
w terminach przewidzianych w tym Programie - dokument będzie cyklicznie (co 4 lata)
aktualizowany. Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego pozostaje w ścisłej
relacji z dokumentami nadrzędnymi oraz strategicznymi powiatu.
W rozdziale 4 dokonano oceny stanu istniejącego. Wyróżniono i przeanalizowano
10 obszarów interwencji:
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza,
2. Zagrożenia hałasem,
3. Pola elektromagnetyczne,
4. Gospodarowanie wodami,
5. Gospodarka wodno-ściekowa,
6. Zasoby geologiczne,
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7. Gleby,
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. Zasoby przyrodnicze,
10. Zagrożenia poważnymi awariami.
W obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza w ostatnich latach realizowane były
głównie działania z zakresu termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła,
modernizacji i budowy dróg oraz związanej z nimi infrastruktury, a także wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (OZE). Zasadniczym problemem obszaru jest zanieczyszczenie
powietrza pyłami PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenem, którego główną przyczyną jest tzw.
niska emisja, czyli zanieczyszczenia, które są emitowane przez kominy o niskiej wysokości
czy paleniska. Wśród działań przewidzianych do realizacji mających za zadanie
zminimalizować zanieczyszczenia powietrza znalazły się opracowania planów gospodarki
niskoemisyjnej oraz programów ograniczania niskiej emisji oraz ich aktualizacje. Uznano, że
należy również kontynuować zadania wdrażane w latach poprzednich. Istotne znaczenie,
również w kontekście adaptacji do zmian klimatu będą miały zadania polegające na
wspieraniu rozwoju OZE oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców.
Powiat Pyrzycki nie zalicza się do obszarów typowo przemysłowych
charakteryzujących się wieloma terenami na których odnotowuje się przekroczenia hałasu.
Jedynie mieszkańcy powiatu przebywający w sąsiedztwie dróg wojewódzkich i krajowych
o dużym natężeniu ruchu narażeni są na ponadnormatywny hałas. Jego powstawanie
spowodowane jest głównie stale narastającą liczbą pojazdów, złym stanem technicznym
dróg oraz niepełnym systemem transportowym. Z tego względu w obszarze interwencji
zagrożenia hałasem zaproponowano wdrożenie działań nastawionych edukację
mieszkańców, zagospodarowanie przestrzenne oraz na dalszy monitoring klimatu
akustycznego.
W zakresie pól elektromagnetycznych dotychczas nie stwierdzono przekroczeń
wartości dopuszczalnych w związku z czym zalecane jest wprowadzanie odpowiednich
zapisów w dokumentach planistycznych oraz dalsze monitorowanie jego poziomów, aby
reagować na ewentualne przekroczenia wartości dopuszczalnych.
Głównymi problemami w zakresie gospodarowania wód jest przede wszystkim wpływ
działalności antropogenicznej na ich jakość. Ze względu na powolne zmiany zachodzące
w środowisku wodnym należy sukcesywnie wdrażać działania realizowane w latach
poprzednich. W celu ochrony jakości i zasobów wód wskazano działania skupiające się
wokół ograniczania ich zużycia do celów gospodarczych oraz prowadzenie ewidencji
zbiorników bezodpływowych. Wśród działań należy również wyróżnić zadania dotyczące
małej retencji oraz zapobiegania skutkom powodzi i przeciwdziałaniu suszy.
Z kolei w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zwrócono uwagę na konieczność
zmniejszenia dysproporcji między siecią wodociągową a kanalizacyjną. Szczególnie
postawiono nacisk na budowę kanalizacji jak również budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń służących do oczyszczania ścieków. Realizacja tych działań
będzie sprzyjać poprawie jakości wód poprzez ograniczenie presji wynikającej z działalności
człowieka.
Kolejnym obszarem interwencji opisanym w POS są zasoby geologiczne. W Powiecie
Pyrzyckim znajdują się kopalnie odkrywkowe, których funkcjonowanie powoduje degradację
środowiska. Z tego względu działania w tym obszarze skupiają się na bieżącej kontroli
i stałym monitoringu eksploatacji eksploatowanych kopalń.
Analiza stanu istniejącego wskazała, że na obszarze powiatu dominują gleby
zaliczane do najżyźniejszych na Pomorzu Zachodnim kwalifikujące się do wysokiej klasy
bonitacyjnej (od I do III). Działania w latach poprzednich skupiały się na monitoringu gleb,
wdrażaniu dobrych praktyk rolniczych oraz promocji rolnictwa ekologicznego. Działania te
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znalazły swoje odzwierciedlenie również w niniejszym dokumencie. Ponadto z uwagi na fakt
iż ok. 80% Powiatu Pyrzyckiego objęte jest Programem OSN, przyjęte zadanie mają na celu
ograniczenie zagrożenia rozpraszania azotu i fosforu do środowiska jakie powstaje poprzez
nieprawidłowe stosowanie nawozów.
W obszarze gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów przyjęte
zadania obejmują zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Strategia odpadowa
przewidziana dla całego województwa w perspektywie kolejnych lat będzie się skupiać na
selektywnym zbieraniu odpadów, odzysku i recyklingu odpadów.
Lesistość na terenie Powiatu Pyrzyckiego jest przestrzennie zróżnicowana i przyjmuje
wartości w 2016 ok. 6,5%. Jest to wartość najniższa i zdecydowanie odbiegająca od
pozostałych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Aktualnie, na terenie Powiatu
Pyrzyckiego, można wyróżnić takie formy ochrony przyrody jak: rezerwaty, obszary Natura
2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych
ochroną gatunkową. Szczególnie bogata pod względem florystycznym jest dolina rzeki Płoni
z jeziorem Płoń. Wśród istotnych problemów w tym obszarze jest brak inwentaryzacji
przyrodniczej, niewielka ilość uchwalenia nowych form ochrony przyrody, niska lesistość
i niewystarczająca dynamika zalesień, ekspansja gatunków inwazyjnych i obcych
geograficznie skutkujące osłabieniem ekosystemów oraz zmianami funkcjonalnymi a także
niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych. Proponowane działania skupiają się na kontynuacji prac
nad opracowaniem i zatwierdzeniem odpowiednich dokumentów, zwiększaniem lesistości jak
również czynną ochroną siedlisk oraz działaniach z zakresu pogłębiania i udostępniania
wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych.
Dziesiątym obszarem interwencji przyjętym w POS są zagrożenia poważnymi
awariami przemysłowymi. W ostatnich latach na terenie Powiatu Pyrzyckiego nie
odnotowano żadnego przypadku poważnej awarii, objętej obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ.
Działania w tym obszarze przyjęte do realizacji skupiają się przede wszystkim na
prowadzeniu działalności monitoringowo-kontrolnej, zakupie specjalistycznego sprzętu,
zapewnieniu profesjonalnego wyposażenia służbą ratowniczym, a także budowie
i modernizacji obiektów służb publicznych.
W ramach każdego z ww. obszaru uwzględniono zagadnienia horyzontalne takie jak
adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne
oraz monitoring środowiska.
Ocena stanu środowiska została również zgodnie z „Wytycznymi” uzupełniona
o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania niniejszego Programu.
Podsumowaniem każdego analizowanego obszaru interwencji jest analiza SWOT.
Analiza
ta
prezentuje
zidentyfikowane
czynniki
wewnętrzne:
silne
strony
(S – strenghts), słabe strony (W – weaknesses) oraz czynniki zewnętrzne: szanse
(O – opportunities) i zagrożenia (T – threats), które mają, albo mogą mieć wpływ na
realizację zadań w zakresie poszczególnych obszarów i kierunków interwencji. Wyniki
analizy SWOT stanowią podstawę do wskazania planowanych działań w zakresie szeroko
rozumianej ochrony środowiska w Powiecie Pyrzyckim. Silne strony i szanse są czynnikami
sprzyjającymi realizacji Programu, natomiast słabe strony oraz zagrożenia wpływają na
ryzyko niepowodzenia konkretnych zadań, bądź całego Programu. W związku z tym,
zaplanowane zadania koncentrują się na wykorzystaniu szans i mocnych stron, przy
jednoczesnym nacisku na minimalizację zagrożeń.
Analiza SWOT pozwoliła uporządkować informacje zgromadzone m.in. w wyniku
analizy stanu aktualnego środowiska powiatu oraz inne dane i materiały zebrane w trakcie
prac nad Programem. Cztery grupy czynników poddano analizie wzajemnych powiązań.
Dokonano analizy mocnych stron pod kątem wykorzystania szans i niwelowania zagrożeń
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oraz słabych stron pod kątem ograniczenia możliwości wykorzystania szans i ewentualnego
potęgowania zagrożeń. Stanowią one podstawę sformułowanych celów i kierunków działań
w ramach strategii ochrony środowiska Powiatu Pyrzyckiego.
Dokonując oceny stanu środowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego syntetycznie
opisane zostały uwarunkowania wewnętrzne (z terenu powiatu) i zewnętrzne (z terenów
sąsiednich) mających wpływ na stan środowiska. Dalej uwzględniono najważniejsze
problemy związane z danym obszarem interwencji i uwzględniono najważniejsze sukcesy na
terenie powiatu.
W rozdziale 5 przedstawiono wyznaczone cele programu ochrony środowiska oraz
przypisane im wcześniej wspomniane wskaźniki i kierunki interwencji. Zastosowane
wskaźniki powinny być tak skonstruowane, aby w łatwy i skuteczny sposób określały postępy
realizacji zadań i być narzędziem oceny realizacji Programu ochrony środowiska na etapie
raportu. Zadania wyznaczone w ramach poszczególnych kierunków interwencji
przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Ponadto, opracowano
harmonogram rzeczowo-finansowy zaprezentowany w załączniku nr 2, w którym
uwzględniono wykorzystanie środków finansowych UE, EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW i in.),
łącznie dla zadań własnych samorządu opracowującego POŚ i zadań monitorowanych.
W rozdziale 6 przedstawiono proces realizacji programu ochrony środowiska, na
który składają się takie elementy jak:
- współpraca z interesariuszami i opracowanie treści Programu,
- zarządzanie Programem,
- monitoring i ewaluacja Programu,
- aktualizacja Programu i okresowa sprawozdawczość z jego realizacji.

4 Ocena stanu środowiska
Powiat Pyrzycki położony jest w południowo-zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego. Graniczy od południa z powiatem myśliborskim, od zachodu
z powiatem gryfińskim, od północy i wschodu z powiatem stargardzkim. W skład Powiatu
Pyrzyckiego wchodzi 6 gmin: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz
2 miasta: Pyrzyce - siedziba powiatu i Lipiany. Lokalizację powiatu przedstawia mapa
zamieszczona na Ryc. 4-1 uwzględniająca aktualny podział administracyjny omawianego
obszaru.
Jest to powiat o najmniejszym w województwie stopniu zurbanizowania. Potencjał
ludnościowy jest nierównomiernie rozłożony – prawie połowa ludności mieszka w gminie
Pyrzyce. Łączna ilość mieszkańców wg danych GUS na koniec 2016 r. wyniosła 40 055
osób z czego niespełna 60% mieszka na wsi.
Charakterystyczną cechą powiatu jest szereg specyficznych warunków
przyrodniczych i społeczno-gospodarczych w tym m. in.:
- obecność jedynego w województwie i jednego z nielicznych w kraju Ogrodu
Dendrologicznego w Przelewicach z zespołem pałacowo-folwarcznym,
bogatym w liczne gatunki kwiatów i roślin;
- występowanie na terenie powiatu różnych i licznych form ochrony przyrody
(m. in. 3 rezerwaty, 4 obszary Natura 2000, pomniki przyrody);
- zróżnicowana budowa geologiczna i rzeźba powierzchni - powiat
charakteryzuje się dużym bogactwem typów krajobrazu — obejmuje on
okolice jeziora Miedwie, rzeki Płoni, jeziora Płoń oraz Pojezierza
Barlineckiego;
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-

-

-

obecność Jeziora Miedwie (zajmuje 5 miejsce pod względem wielkości
w Polsce), którego dno sięga 28 m p.p.m. w związku z tym jest
kryptodepresją;
przebieg przez teren powiatu dwóch większych rzek uchodzących do Odry
i odwadniających jego obszar: rzeka Płoń i rzeka Myśla;
zasoby wód termalnych znajdujące się na głębokości 1 600 m;
występowanie żyznych i bogatych w próchnicę gleb, użytki rolne zajmują
ok. ¾ ogólnej powierzchni powiatu;
przez powiat przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej służący
za podstawę do obliczania czasu strefy środkowoeuropejskiej;
liczne obiekty zabytkowe umieszczonych w rejestrze konserwatora zabytków,
mogących stanowić przedmiot zainteresowania zarówno turystów, jak i osób
zajmujących się zawodowo dziedzictwem kulturowym;
położenie wzdłuż międzynarodowego szlaku komunikacyjnego, bliskość
przejść granicznych do Niemiec i Skandynawii oraz dostęp do infrastruktury
miasta Szczecina- odległość od stolicy powiatu to ok. 44 km.
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Ryc. 4-1 Lokalizacja Powiatu Pyrzyckiego uwzględniająca aktualny podział administracyjny

Według Kondrackiego Powiat Pyrzycki położony jest na Pobrzeżach
Południowobałtyckich oraz na Pojezierzach Południowobałtyckich. W obrębie Pobrzeży
Południowobałtyckich powiat usytuowany jest w makroregionie Pobrzeże Szczecińskie.
W ramach podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie część powiatu znajduje się
w makroregionie Pojezierze Zachodniopomorskie (Ryc. 3 2). Bezpośrednio w granicach
Powiatu Pyrzyckiego wyróżnić można:
313 Pobrzeża Południowobałtyckie
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313.2-3 Pobrzeże Szczecińskie
313.27 Wzgórza Bukowe
313.28 Równina Wełtyńska
313.31 Równina Pyrzycka (Równina Pyrzycko-Stargardzka)
314-316 Pojezierza Południowobałtyckie
314.4 Pojezierze Zachodniopomorskie
314.41 Pojezierze Myśliborskie
314.42 Pojezierze Choszczeńskie
Podział na regiony (wg J. Kondrackiego) obejmujący zasięgiem Powiat Pyrzycki
został zaprezentowany na rycinie Ryc. 4-2.

Ryc. 4-2 Lokalizacja Powiatu Pyrzyckiego według kategoryzacji J. Kondrackiego
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4.1

Ochrona klimatu i jakości powietrza

4.1.1

Klimat

Obszar Powiatu Pyrzyckiego pod względem klimatycznym należy do dzielnicy
Bałtyckiej (nadmorski region klimatyczny). Charakteryzuje się klimatem morskim, łagodnym.
Bliskość Morza Bałtyckiego powoduje, że klimat powiatu jest łagodniejszy (cieplejszy) zimą
i chłodniejszy latem, co powoduje niską amplitudę temperatury rocznej. Dane klimatyczne
dla obszaru Powiatu Pyrzyckiego:
- średnia temperatura roczna - 7,5÷7,8°C,
- średnia temperatura okresu V-VII - 13,5÷14,0°C,
- suma opadów atmosferycznych w roku - 550÷650 mm,
- suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII - 160÷180 mm,
- długość okresu wegetacyjnego - 215÷218 dni,
- liczba dni z pokrywą śniegu - 35÷45 dni.
Na wiosnę przeważają suche i często mroźne wiatry północno-wschodnie
i wschodnie. Latem przeważają chłodne, przynoszące deszcze wiatry zachodnie i północnozachodnie, a jesienią ciepłe wiatry południowo-zachodnie. Mimo tych negatywnych zjawisk
atmosferycznych panujące warunki klimatyczne, są dla wegetacji jednymi z korzystniejszych
w województwie.
Sektor transportu jest jednym ze szczególnie wrażliwych na klimat sektorów
podatnych zwłaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska powodujące m. in.
tarasowanie dróg, zniszczenia infrastruktury drogowej i pojazdów oraz brak widoczności
(np. mgła, smog). Zjawiska te mogą się w przyszłych latach nasilać. Podobne zmiany
obserwuje się w przypadku gwałtownych opadów śniegu, zjawisk lodowych i burz
zaburzających płynność transportu. Również w związku z częstszym występowaniem
temperatur bliskich zeru w porze zimowej, obserwuje się nasilające się występowanie mgły,
która poprzez ograniczanie widoczności wpływa negatywnie na transport drogowy,
a wielokrotne przechodzenie przez punkt 0ºC przy braku pokrywy śnieżnej powoduje szybką
degradację stanu nawierzchni. Problemy pojawiają się także w przypadku nasilających się
wysokich temperatur, które również oddziałują negatywnie zarówno na pojazdy, jak i na
elementy infrastruktury drogowej.
Realizowane do tej pory kierunki interwencji nie wpływają negatywnie na klimat.
W niektórych przypadkach prognozuje się również, że realizowane kierunki przyczynią się do
poprawy lokalnych warunków klimatycznych. Są to przede wszystkim działania związane
z rozwojem proekologicznych środków transportu, modernizacją i budową nowych dróg
a także ścieżek rowerowych. Zadaniom tym towarzyszy systematyczny monitoring powietrza
oraz edukacja ekologiczna.

4.1.2

Jakość powietrza

Powiat Pyrzycki leży w granicach strefy zachodniopomorskiej (kod strefy PL3203).
Bezpośrednio na terenie powiatu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
prowadził badania wykonywane jedynie metodą pasywnego poboru próbek powietrza
w Bielicach. Metoda ta jest obarczona jednak dużą niepewnością, dlatego wyniki pomiarów
pasywnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu nie zostały uwzględnione przy
sporządzaniu klasyfikacji w ocenie rocznej (za rok 2016). W związku z powyższym na
potrzeby charakterystyki obszaru interwencji pn.: „Ochrona klimatu i jakości powietrza”
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przyjęto wyniki pomiarów wykonane przez WIOŚ za rok 2016 w miejscowości Widuchowej
(powiat gryfiński, tło pozamiejskie). Zanieczyszczenia, dla których dokonuje się klasyfikacji
strefy to: C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3.
W 2016 r. strefa zachodniopomorska według przyjętych kryteriów została zaliczona
w większości parametrów do klasy A. Wyjątkiem jest PM10 oraz BaP w pyle PM10.
W 2016 roku strefa zachodniopomorska – otrzymała klasę C ze względu na
przekroczenie standardu jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu PM10. Nie
oznacza to jednak, że jakość powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych
kryteriów. W strefie zachodniopomorskiej przekroczenie dopuszczalnej liczby dni w roku
(35 dni) ze stężeniami dobowymi pyłu PM10 powyżej 50 µg/m3 zarejestrowano tylko na
jednym stanowisku – w Myśliborzu (ul. Za Bramką), dla porównania w Widuchowej było to
16 dni. Najwyższe wartości stężeń dobowych pyłu PM10 w 2016 roku zarejestrowano
w okresach grzewczych. W okresie letnim nie odnotowano przekroczeń poziomu
dopuszczalnego przez stężenia 24-godzinne. Jako główną przyczynę przekroczeń wskazuje
się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań.
Z kolei ze względu na przekroczenie średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu
w 2016 roku wszystkie strefy województwa – aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin
i strefa zachodniopomorska – otrzymały klasę C. Przekroczenia wartości docelowej przez
stężenia średnioroczne wystąpiły na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Najwyższe
stężenia zarejestrowano w Myśliborzu (ul. Za Bramką) 4,2 ng/m 3 i w Szczecinku
(ul. Przemysłowa) 4,1 ng/m3, w Widuchowej przekroczenie wyniosło 1,9 ng/m3. Podobnie jak
w latach poprzednich, również w 2016 roku znacznie wyższe stężenia występowały
w okresach grzewczych, co wskazuje, iż wciąż główną przyczyną występowania wysokich
stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu jest emisja związana z ogrzewaniem mieszkań.
Tab. 4-1 Klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie
rocznej za 2016 rok dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
i roślin – klasyfikacja podstawowa
Lp

1

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

PM2,5

Pb

As

Cd

Ni

BaP

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

C

-

-

-

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrony roślin
2

A

A

-

-

A

-

-

-

-

*nie dotyczy klasyfikacji dla ozonu ze względu na poziom celu długoterminowego
Główne źródła zanieczyszczeń na terenie Powiatu Pyrzyckiego to: emisja
powierzchniowa, liniowa oraz punktowa Największy udział w emisji pyłu PM10
i benzo(a)pirenu ma emisja powierzchniowa, następnie liniowa. Udział emisji punktowej
w porównaniu do innych źródeł jest mało istotny.

4.1.2.1

Emisja powierzchniowa (emisja z sektora komunalno-bytowego)

Źródłem emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego tzw. niskiej emisji
i jednocześnie przyczyną przekroczeń poziomów normatywnych (szkodliwych substancji)
w powietrzu jest spalanie paliw konwencjonalnych w paleniskach domowych. z lokalnych
kotłowni, zakładów usługowych. Potwierdzają to pomiary stężeń, które w sezonie grzewczym
osiągają znacznie wyższe wartości niż w okresie letnim. Przyczyn tego zjawiska należy
upatrywać w niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców, braku środków finansowych na
inwestycje w niskoemisyjne/ bezemisyjne źródła ciepła oraz braku możliwości przyłączenia
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do scentralizowanego źródła ciepła lub sieci gazowniczej. W Powiecie Pyrzyckim potrzeby
energetyczne i grzewcze zaspokajane przez lokalne kotłownie komunalne, przemysłowe
i inne.
Na terenie miejscowości Pyrzyce funkcjonuje ciepłownia geotermalna. Uzyskiwane
w ciepłowni geotermalnej ciepło służy do zaspokajania następujących potrzeb:
- do ogrzewania budynków w wyznaczonej części miasta,
- do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- do pokrycia strat ciepła w sieci przesyłowej..
W celu rozwiązania problemu na obszarach przekroczeń oraz utrzymania dobrej
jakości powietrza poza nimi, niezbędne jest kontynuowanie działań z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej polegających na:
- rozbudowie centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną;
- zmiany paliwa z węgla na inne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna)
o mniejszej zawartości popiołu;
- termomodernizacji budynków;
- stosowania indywidualnych odnawialnych źródeł energii.

4.1.2.2

Emisja liniowa

Emisję liniową na terenie powiatu można scharakteryzować jako emisję
komunikacyjną pochodzącą z transportu samochodowego i kolejowego. Emisja liniowa ma
znaczący udział w bilansie emisji − zwłaszcza w ośrodkach miejskich oraz w obszarach
położonych wzdłuż drogi ekspresowej S3. Oprócz drogi ekspresowej S3 głównymi szlakami
komunikacyjnymi w Powiecie Pyrzyckim są cztery drogi wojewódzkie o nr 106, 119, 122 i
156. Drogi powiatowe mają nawierzchnię utwardzoną.
Powiat Pyrzycki położony jest wzdłuż międzynarodowego szlaku komunikacyjnego:
bliskość przejść granicznych do Niemiec i Skandynawii oraz dostęp do infrastruktury miasta
Szczecina (odległego od stolicy powiatu o ok. 44 km). Najbliższe przejście na granicy polskoniemieckiej znajduje się w odległości 60 km od Pyrzyc, a ze Świnoujścia odległego o 120 km
jest połączenie promowe z krajami skandynawskimi.
Droga ekspresowa S3, na odcinku od Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego,
przebiega w odcinku województwa zachodniopomorskiego, w tym w Powiecie Pyrzyckim,
przez gminę Bielice i Kozielice oraz odcinek województwa lubuskiego. Podmiotem
odpowiedzialnym za jej realizację jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Droga ekspresowa S3 przebiegająca przez powiat z węzłem na wysokości Pyrzyc umożliwia
łatwą komunikację z większymi miastami, tj.: Szczecin, Poznań, Berlin. Węzeł „Pyrzyce”
przebiega na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 122 Krajnik Dolny - Pyrzyce, biegnącą
nad drogą ekspresową. Węzeł o geometrii typowej „trąbki”. zapewnia wymianę relacji we
wszystkich kierunkach, a połączenie z drogą wojewódzką umożliwione jest dzięki
jednopoziomowemu skrzyżowaniu skanalizowanemu. Droga ekspresowa jest jednym
z odcinków drogi S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Lubawka
(Granica Państwa z Czechami), stanowiącym ważny element w krajowej i europejskiej sieci
dróg. Trasa ta łączy kraje Europy północnej i północną część Polski z południowymi
regionami kraju oraz z przejściem granicznym z Czechami (Lubawka).
Przed wybudowaniem drogi S3 ruch odbywał się głównie drogą krajową nr 3 (E 65)
przechodzącą przez zabudowane tereny miejscowości: Szczecin, Żabów, Pyrzyce, Mielęcin,
Mielęcinek, Lipiany, Renice i Gorzów Wielkopolski. Niestety po wybudowaniu drogi S3
jedynie część ruchu przeniosła się na tę trasę, znaczna część pozostała jednak na byłej
trasie krajowej nr 3, dziś droga wojewódzka nr 119.
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W obrębie gmin powiatu pojazdy poruszające się po drodze S3 odpowiadają za
znaczną ilość całkowitej emisji CO2 powstającej w sektorze transportowym. Ze względu na
fakt, że przez granice gmin przebiega droga ekspresowa, ruch drogowy choć o charakterze
ponadlokalnym jest duży. Ma istotny wpływ na całkowity bilans paliw zużywanych na terenie
tych gmin.

4.1.2.3

Emisja punktowa

Według informacji z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska w 2015 r.
zakłady szczególnie uciążliwe wyemitowały 2 347 Mg zanieczyszczeń pyłowych oraz 8 603
967 Mg zanieczyszczeń gazowych. Emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie
uciążliwych w województwie wykazuje tendencję spadkową. W 2015 r. wyemitowano o 19%
mniej zanieczyszczeń pyłowych i o 6,9% mniej zanieczyszczeń gazowych niż w 2011 r.
W przypadku zanieczyszczeń gazowych obserwuje się wzrost emisji tlenku węgla, którego
źródłem jest większość wysokotemperaturowych procesów technologicznych opartych na
paliwach kopalnych, głównie węglu.
Najbardziej uprzemysłowiona część województwa zachodniopomorskiego to tereny
północno-zachodnie, gdzie zlokalizowany jest przemysł portowy, chemiczny i energetyczny
(Szczecin, Police, powiat gryfiński, Świnoujście). Z tego obszaru pochodzi ponad 80% emisji
całkowitej zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO2 i CO) oraz niespełna 60% zanieczyszczeń
pyłowych.
Wiąże się to z faktem, iż znajdują się tam główne, punktowe źródła emisji tj.: Zespół
Elektrowni „Dolna Odra” (Elektrownia „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie koło Gryfina
i mieszczące się w Szczecinie Elektrownie: „Pomorzany” i „Szczecin”), a w powiecie polickim
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.. Te powiaty są więc umieszczone na liście
priorytetowej w ochronie powietrza przed emisjami. Spośród wszystkich powiatów
województwa zachodniopomorskiego w Powiecie Pyrzyckim odnotowuje się najmniejszą
emisję zanieczyszczeń pyłowych. W powiecie nie funkcjonuje również żadna z 20 instalacji
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (działających na terenie
województwa zachodniopomorskiego - według stanu na dzień 27.06.2016 r.).
Sąsiedztwo aglomeracji szczecińskiej spowodowało, że na terenie Powiatu
Pyrzyckiego przemysł jest słabo rozwinięty. Podstawy rozwoju gospodarczego Powiatu
Pyrzyckiego i gmin wchodzących w jego skład, zwiane są z rozwojem funkcji rolniczych.
Działalność przemysłowa w powiecie nie odgrywa istotnej roli w strukturze gospodarczej
regionu i pozostaje poza obszarami intensywnego rozwoju gospodarczego. Na terenie
powiatu znajdują się głównie zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Powiat dysponuje
bardzo dobrymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Uwidacznia się to m. in. w wysokości
plonów uzyskiwanych w produkcji roślinnej.

4.1.3

Odnawialne źródła energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z ideą zrównoważonego
rozwoju, sprzyja zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz stanowi alternatywę dla
energii z paliw kopalnych. Rozwijając sektor odnawialnych źródeł energii można efektywniej
wykorzystywać naturalny potencjał energetyczny powiatu. Dodatkowo rozwój OZE to również
wzrost niezależności energetycznej państwa.
Uwarunkowania przyrodnicze oraz korzystne położenie geograficzne sprawiają,
iż obszar Powiatu Pyrzyckiego jak i całe województwo, są bogate w zasoby
niekonwencjonalnych nośników energii. Ich wykorzystywanie jest realizowane przy
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zastosowaniu różnych technologii i na różną skalę. W gospodarce energetycznej gmin
Powiatu Pyrzyckiego mogą być wykorzystywane, m. in. takie źródła energii odnawialnej, jak:
energia geotermalna, energia wiatru, energia słoneczna, energia biomasy.
Energia geotermalna
Znaczna część powiatu leży w granicach okręgu szczecińsko – łódzkiego
charakteryzującego się potencjałem 246 000 t.p.u./km2 (ton paliwa umownego na km2). Przy
założeniu, że 1 t.p.u. = 29,33 GJ, potencjał energii geotermalnej niniejszego okręgu wynosi
7 215 180 GJ. Wody geotermalne występujące na terenie gmin osiągają średnio temperaturę
ok. 40-60ºC.
Zgodnie z informacjami z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pyrzyce obszar
ten posiada bardzo dobre warunki naturalne dla rozwoju energii geotermalnej. Teren gminy
charakteryzuje się występowaniem gorących oraz praktycznym zagospodarowaniem wód
geotermalnych występujących w złożach w piaskowcach jurajskich. System ciepłowniczy
Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. w Pyrzycach, który został zrealizowany w latach 1992-1997
i obejmuje ciepłownię geotermalno – gazową o mocy szczytowej 48 MW, sieć cieplną z rur
preizolowanych o długości 15 km, sieć sterowniczo – sygnalizacyjną o długości 28 km,
66 węzłów cieplnych (w pełni zautomatyzowanych). Ciepłownia geotermalna składa się
z trzech głównych instalacji: obiegu wody geotermalnej, obiegu wody sieciowej, obiegu wody
wysokotemperaturowej. Obecnie wykorzystanie energii Geotermii Pyrzyce ograniczone jest
tylko do miasta Pyrzyce ze względu na skoncentrowanie tam odbiorców ciepła, jednak
w przyszłości planuje się nawiązanie współpracy z odbiorcami spoza tego obszaru,
z obiektami tj. sanatoria, obiekty sportowo-rekreacyjne itp. Przed budową nowej ciepłowni
system grzewczy w Pyrzycach bazował na niezależnych kotłowniach węglowych. Ciepło
rozprowadzane było z poszczególnych kotłowni lokalnymi systemami ciepłowniczymi.
Energia geotermalna wykorzystywana jest również na terenie gminy Lipiany. Za
pomocą tego źródła energii ogrzewana jest hali sportowo-rekreacyjna. Hala sportoworekreacyjna została oddana do użytkowania w 2010 roku. Jako źródło ciepła dla instalacji
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się energię pochodzącą
ze źródeł odnawialnych w postaci pomp ciepła wspomaganych układem paneli słonecznych.
W przypadku pozostałych gmin biorąc pod uwagę brak obowiązku zgłaszania tego
typu instalacji w budynkach jednorodzinnych, istnieją trudności w oszacowaniu ich ilości.
Jednak ze względu na stosunkowo wysoki koszt urządzeń należy się spodziewać, że będą
one pełniły marginalną rolę w produkcji energii.
W kontekście dużych OZE, na terenie gminy Kozielice funkcjonują duże instalacje
związane z pozyskiwaniem odnawialnej energii elektrycznej lub cieplnej. W 2016 roku
została zakończona budowa elektrowni wiatrowej, składającej się z 43 wież. W kontekście
mikroinstalacji lub małych instalacji OZE (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.): mikroinstalacja OZE
oznacza instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW),
na terenie gminy Kozielice wykorzystywane są one obecnie w niewielkim stopniu.
Według danych z Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Warnice na terenie
gminy aktualnie nie funkcjonują duże instalacje związane z pozyskiwaniem odnawialnej
energii elektrycznej lub cieplnej. W zakresie dużych instalacji OZE działania samorządu
gminnego powinny skupić się na właściwym planowaniu przestrzennym, uwzględniającym
z jednej strony potrzeby w zakresie energetyki, a z drugiej potrzeby ochrony przestrzeni
gminy, jej walorów środowiskowych i krajobrazowych oraz warunków życia ludzi przed
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negatywnym wpływem dużych instalacji OZE. W kontekście mikroinstalacji lub małych
instalacji OZE, na terenie gminy Warnice wykorzystywane są one obecnie w niewielkim
stopniu. Jak dotąd nie były realizowane programy zapewniające kompleksowe wyposażenie
mieszkańców i innych użytkowników energii w odnawialne źródła energii (mikroinstalacje
i/lub małe instalacje OZE). Z badań ankietowych wynika, że obecnie znikomy odsetek
budynków i obiektów w gminie korzysta z mikroinstalacji i małych instalacji OZE
produkujących energię.
Energia wiatrowa
Powiat Pyrzycki leży na obszarze o dość korzystnych warunkach dla rozwoju
energetyki wiatrowej, bowiem na jego terenie, energia wiatru na wysokości 30 m nad
poziomem gruntu wynosi ok. 1000 kWh/m2. Takie warunki stwarzają potencjał dla
instalowania farm wiatrowych.
Nie można również wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych (MTW),
wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów,
pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. Największy potencjał produkcji energii
elektrycznej w Polsce pochodzącej z wiatru przypada na okres jesienno - zimowy, kiedy to
prędkości wiatru są najwyższe. Zaistniała sytuacja jest bardzo korzystna, ze względu na fakt,
że maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru pokrywają się z największym
zapotrzebowaniem na energię w okresie grzewczym.
Rada Miejska w Pyrzycach w ostatnich latach stosownymi uchwałami podjęła decyzję
o przeznaczeniu obszarów z północnej części gminy pod lokalizację dla elektrowni
wiatrowych. Jest to podejście wpisujące się w podstawowe założenia postaw ekologicznych
i zrównoważonego rozwoju gminy (w tym społeczności lokalnej). Wskazano na duże
zainteresowanie potencjalnych inwestorów w zakresie farm wiatrowych terenami położonymi
w południowej części gminy. W związku z tym dokonano zmian „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce”. Przedmiotem zmiany
Studium było wyznaczenie nowych terenów o funkcji rolniczej pod lokalizację elektrowni
wiatrowych wraz z obszarami przewidywanej uciążliwości w rejonie miejscowości: Brzezin,
Ryszewo, Turze, Młyny, Ryszewko, Żabów, Rzepnowo, Pyrzyce. Działania te pozwoliły na
rozpoczęcie w 2015 roku pierwszych inwestycji związanych z wykorzystaniem energii wiatru.
W gminie Bielice do sieci elektroenergetycznej Enea Operator została przyłączona
farma wiatrowa „Pyrzyce-Pilotaż” o mocy 5 MW oraz planowane jest przyłączenie
elektrociepłowni biogazowej o mocy 0,499 MW zlokalizowanej w obrębie gminy. Na terenie
gminy Bielice funkcjonują farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, które
przyłączone są do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. Są to następujące
obiekty: dwie turbiny wiatrowe o mocy 2,5 MW każda zlokalizowane w miejscowości Nowe
Chrapowo, roczna produkcja energii kształtuje się tu na poziomie 11 000 MWh oraz dziesięć
turbin wiatrowych o mocy 2,0 MW każda zlokalizowane w miejscowości Linie (4 turbiny)
i Nowe Chrapowo (6 turbin). Uruchomienie obiektów nastąpiło w czerwcu 2016 roku, stąd
szacuje się, że roczna produkcja energii kształtować się będzie na poziomie 40 000 –
44 000 MWh.
Z kolei w gminie Warnice w trakcie realizowana jest procedura dotycząca oceny
oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej
Lubiatowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminach Warnice, Dolice
i Przelewice, w województwie zachodniopomorskim”. W obrębie gminy Warnice planowana
jest realizacja dwóch farm wiatrowych o mocy 8 MW i 3 MW. Obszar przedmiotowej
inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z Uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
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Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice w zakresie lokalizacji
zespołu elektrowni wiatrowych.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020 zaktualizowany
uchwałą nr XL/193/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. przewiduje
funkcjonowanie na terenie powiatu 146 turbin wiatrowych, w tym 13 w gminie Bielice, 43 –
Kozielice, 6 – Lipiany, 34 – Przelewice, 36 – Pyrzyce, - 14 Warnice. Według aktualnych
danych z gmin (luty 2018) na terenie powiatu zlokalizowanych jest obecnie 55 turbin
wiatrowych (12 gmina Bielice, 43 gmina Kozielice).
Energia słoneczna
Na terenie gminy Lipiany istnieją dobre warunki do wykorzystania energii
promieniowania słonecznego. Usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin
z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 32-34% i należy do
jednego z największych w Polsce. Mimo to w chwili obecnej niewiele z budynków na terenie
gminy Lipiany zostało wyposażonych w instalację solarną. Jednym z nich jest hala sportoworekreacyjna, która została oddana do użytkowania w 2010 roku. Na hali zainstalowano
2 zestawy po 5 kolektorów próżniowych o powierzchni netto każdego kolektora 2,19 m2.
Główną barierą ograniczającą stosowanie instalacji solarnych, jest dość wysoki koszt
realizacji przedsięwzięcia.
Na terenie gminy Lipiany w miejscowości Załęże znajduje się również instalacja
fotowoltaiczna o mocy 2 kW oraz pompa ciepła o mocy 13 kW.
W gminie Bielice, Kozielice Warnice, Pyrzyce i Przelewice występuje niewielki stopień
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie po stronie układów solarnych.
Biomasa
Spośród odnawialnych źródeł energii duże znaczenie ma biomasa. Stanowią ją m.in.
drewno odpadowe pochodzące z lasów, drewno ze specjalnych plantacji energetycznych
(np. wierzba energetyczna), słoma z podstawowych zbóż, słoma rzepakowa czy trzcina.
Biomasa, to substancja organiczna głównie pochodzenia roślinnego ale również zalicza się
do niej odpady z produkcji zwierzęcej, przemysłu rolno - spożywczego i z gospodarki
komunalnej. Może służyć jako niskokaloryczne paliwo w procesie spalania lub być
przetwarzana w procesie biologicznym bądź termicznym na paliwo gazowe. Może być
ważnym źródłem energii pierwotnej w rejonach rolniczych, zwłaszcza tam, gdzie przeważa
produkcja roślinna.
Ważną zaletą biomasy jako paliwa jest to, że przy jej spalaniu nie są emitowane do
atmosfery takie duże ilości siarki (SO2) i związków azotu (NO) jak ma to miejsce przy
spalaniu węgla kamiennego czy ciężkiego oleju opałowego, a emitowany dwutlenek węgla
jest pochłaniany w procesie fotosyntezy (pochłanianie CO2 przez rośliny).
Warunki przyrodnicze Powiatu Pyrzyckiego są wyjątkowo sprzyjające dla produkcji
biomasy (duża powierzchnia użytków rolnych, znaczna suma opadów atmosferycznych średnia roczna - 600 mm, długi okres wegetacji roślin - 205-210 dni, nadwyżki siły roboczej).
Kolejnym możliwym do wykorzystania na terenie powiatu źródłem energii jest
biomasa, wykorzystywana głównie w postaci drewna, pelletów, odpadów drzewnych, wiór
i trocin. Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność
węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza
tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą
przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne. Zgodnie z danymi
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zaczerpniętymi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipiany, na terenie gminy
z roku na rok wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, głównie na potrzeby
cieplne budynków. Obecnie najczęściej stosowanymi odnawialnymi źródłami ciepła na
terenie gminy jest biomasa (drewno). W pozostałych gminach sytuacja wygląda podobnie.

4.1.4

Zagadnienia horyzontalne – ochrona klimatu i jakości powietrza

Wskazany obszar interwencji – ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego oraz
najważniejsze działania proekologiczne Powiatu powinny odnosić się do czterech głównych
zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-2 Zagadnienia horyzontalne - ochrona klimatu i jakości powietrza
wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii w skali lokalnej
intensyfikacja działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł produkcji energii
Adaptacja do
zmian klimatu

wykorzystywanie w nowym budownictwie źródeł ciepła opartych na zużyciu innych surowców niż węgiel
likwidacja barier w dostępie do sieci przesyłowych w przypadku konieczności usunięcia awarii
w przypadku wykorzystania węgla ważne jest również instalowanie wysokosprawnych, nowoczesnych
kotłów grzewczych
wstrzymywanie produkcji energii z turbin wiatrowych w przypadku występowania wiatru powyżej 25 m/s
oraz oblodzenia (gołoledź, szadź)

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

Edukacja
ekologiczna

rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
Zapobieganie awariom w sieciach gospodarki komunalnej, urządzeniach i liniach energetycznych
(w szczególności widoczne w letniej i zimowej porze roku) prowadzenie konsekwentnej i właściwej ich
obsługi, eksploatacji i konserwacji
prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie wzajemnych relacji między jakością powietrza i zmianami
klimatu a także sposobów minimalizowania ich skutków i metod zapobiegania niekorzystnym zmianom
klimatu
organizacja wydarzeń kierowanych do mieszkańców mających na celu promocję budownictwa
pasywnego, odnawialnych źródeł energii oraz transportu alternatywnego (elektrycznego)

Monitoring
środowiska

dalsze opracowywanie rocznych ocen jakości powietrza dla oceny poziomu substancji w powietrzu
w strefie zachodniopomorskiej pod kątem dotrzymania poziomów dopuszczalnych oraz wskazania stref
wymagających tworzenia programów ochrony powietrza
rozwój systemów prognozowania zagrożeń oraz monitorowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń
klimatyczny

4.1.5

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście ochrony klimatu
i jakości powietrza.
Tab. 4-3 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie 2012-2015 z perspektywą do 2017 roku obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Poprawa

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej

Cel jak i podjęte w jego ramach zadania są realizowane
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

jakości
powietrza
i
spełnienie
wymagań
prawnych
w
zakresie
jakości
powietrza

emisji ze źródeł komunalnych i komunikacyjnych

przez samorząd inne jednostki administracji publicznej,
podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Efektem
podjętych prac jest stałe utrzymywanie standardów
jakości powietrza. Powiat nie tylko dąży do bieżącego
utrzymania w dobrym stanie dróg i związanej z nimi
infrastruktury, ale także regularnie podejmuje działania,
które pozytywnie wpływają na rozwój transportu.
Realizowane prace przyczyniają się do ograniczenia
wzrostu emisji spalin do powietrza, a także innych
gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery. Działania
te są również korzystne dla klimatu lokalnego. Nie mniej
jednak zakładany efekt ekologiczny jest nadal
niewystarczający. Odnotowuje się niepokojący wzrost
emisji w sektorze transportu drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1778Z
Przelewice – granica powiatu, odcinek Rosiny –
Płońsko
Przebudowa dróg powiatowych nr 1555Z Pyrzyce
– Załęże od km 11+620 do km 15+650 oraz nr
1377 Piaseczno – Tetyń km 3+882 do km 4+719
Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta –
Lubatowo d km 0+000 do km 8+168
Przebudowa dróg powiatowych nr 1565Z Batowo
– Sitno od km 3+864 do km 4+654 oraz nr 1556Z
Przydarłów – Derczewko od km 4+055 do km
5+420
Przebudowa dróg powiatowych nr 1576Z
Lubiatowo – granica powiatu od km 8+900 km
12+800 oraz nr 1575Z Jesionowo – granica
powiatu od km 0+000 do km 2+284
Przebudowa drogi powiatowej nr 1572Z BrzeskoBylice-Lipiany od km 19+400 do km 21+900
(odcinek od skrzyżowania z ulicą Barlinecką do
drogi krajowej nr 3)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo
– Dębica – Warnice od km 2+873 do km 6+796
Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej nr
1562Z Mechowo-Letnin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1574Z Ślazowo
– Kluki, odcinek skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 1576Z – skrzyżowanie z drogą powiatową nr
1572Z
Przebudowa drogi powiatowej nr 1559Z Mechowo
– Żabów, odcinek droga wojewódzka 106 – droga
wojewódzka 122
Przebudowa drogi powiatowej nr 1563Z Obromino
– Batowo, odcinek Obromino – Pstrowice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1370Z Babin –
Kartno odcinek Babin – Babinek
Przebudowa drogi powiatowej nr 1552Z Stare
Chrapowo – Nowe Chrapowo
Przebudowa dróg na terenie gmin Powiatu
Pyrzyckiego
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1559Z Żabów – Mechowo odcinek Ryszewko Młyny
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1351Z Gardno – Pyrzyce w miejscowości Bielice
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1554Z w miejscowości Mielno
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej

Brak działań – w latach kolejnych planowana jest
budowa I rozbudowa DPS w Pyrzycach z siedziba w
Żabowie.

Termomodernizacja budynków szkolnych wraz z
obiektami im towarzyszącymi na terenie Powiatu
Pyrzyckiego

Cel jak i podjęte w ich ramach zadanie było realizowane
przez Samorząd.
W roku bieżącym rozpoczęliśmy i zakończymy
termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach. Prace
obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu.
Przedsięwzięcie daje szacowaną oszczędność
zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania ciepłej wody: 62,19%, przy
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt
jednoczesnym obniżeniu emisji gazów cieplarnianych
Pozostałe obiekty oświatowe (ZS nr 1 i ZS nr 2)
planowane są do zadań termomodernizacyjnych w
latach kolejnych.

Modernizacja systemu grzewczego w szkołach i
budowa kotłowni gazowej

System grzewczy z którego korzystają szkoły
podłączony jest do stałego źródła ciepła. Na terenie
Pyrzyc ogrzewanie budynków użyteczności publicznej
odbywa się z wykorzystaniem wód geotermalnych.
Realizacja zadania ma na celu osiągnięcie poprawy
efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych
i sektorze mieszkaniowym. Efektem podjętych zadań są
poprawa efektywności energetycznej i komfortu
cieplnego budynków, obniżenie kosztów związanych
z zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego. Nie
mniej jednak zadanie realizowane jest w
niewystarczającym zakresie, gdyż modernizacji wymaga
cały wewnętrzny system instalacji grzewczej w
obiektach, w związku z czym działania w tym zakresie
są etapowane a ich pełna realizacja nastąpi w latach
kolejnych.

Wymiana centralnego ogrzewania w Domu
Pomocy Społecznej

Brak realizacji zadania – w latach kolejnych planowana
jest rozbudowa DPS wraz z modernizacją systemu
grzewczego

Ocena bieżąca stanu powietrza (monitoring)

Zadanie ciągłe
Realizowane przez WIOS w Szczecinie. Efektem
podjętych prac jest stałe utrzymywanie standardów
jakości powietrza. Potwierdzają to wyniki badań WIOS
odnoszące się do stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla do poziomu
dopuszczalnego oraz ozonu, arsenu, kadmu, niklu do
poziomu docelowego – strefa zachodniopomorska do
której należy Powiat Pyrzycki zaliczono do klasy A.
Z kolei ze względu na przekraczanie poziomów
dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 oraz BaP strefę
zaliczono do klasy C, co oznacza, że występujące
stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają
poziomy dopuszczalne
Zadanie ciągłe realizowane

Objęcie pozwoleniami na emisję wszystkich
korzystających ze środowiska zgodnie z
obowiązującymi przepisami

Zadanie ciągłe

Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie
ochrony powietrza podejmowanych przez
podmioty gospodarcze

Wyznaczone zadanie realizowane było bezpośrednio
przez osoby prywatne w zakresie modernizacji
systemów grzewczych w prywatnych gospodarstwach
domowych niemniej jednak ze względy na utrudnione
pozyskanie wiarygodnych informacji na ten temat nie
jest możliwe oszacowanie faktycznej ilości obiektów
poddanych wymianie sposobu ogrzewania

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w
zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza,
w tym oszczędności energii i stosowania
alternatywnych źródeł energii

Zadanie ciągłe
Wyznaczony cel jak i zadanie były realizowane. Efektem
realizacji podjętego zadania jest wzrost wiedzy i
świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami, oszczędnego korzystania z
źródeł energii oraz zasobów naturalnych a tym samym
przyczynienia się do pozytywnego wpływu na ochronę
powietrza i ochronę zasobów przyrodniczych. Ponadto
zadanie to przyczynia się do integrowania społeczności
lokalnych samorządów gminnych i powiatu oraz innych
partnerów wokół wspólnych rozwiązań w dziedzinie
ochrony środowiska.

Konsekwentne wdrażanie krajowych programów
redukcji emisji, tak aby w perspektywie
długoterminowej osiągnąć redukcję emisji w
odniesieniu do emisji w roku bazowym wynikającą
z porozumień międzynarodowych

Zadanie ciągłe
Realizowane przez gminy Powiatu Pyrzyckiego poprzez
opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej
W ostatnich latach zostały opracowane Plany
gospodarki niskoemisyjnej gmin Powiatu Pyrzyckiego.
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt
Działania gminy mają istotne znaczenie, dla osiągnięcia
zamierzonych rezultatów promują i wskazują na
wiodącą rolę samorządu w dziedzinie efektywności
energetycznej i ochrony klimatu na poziomie lokalnym.
Kluczowe działania dla PGN to szczególnie działania w
zakresie termomodernizacji budynków i przebudowy
dróg. Działania w ramach PGN to również wymierne
oszczędności dla gmin i jej mieszkańców wynikające z
zaoszczędzonej energii (elektryczna, cieplna, paliwa
transportowe i in.). Ponadto należy podkreślić inne
pośrednie korzyści, takie jak ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska (m. in. pyły,
benzo(α)piren oraz tlenki azotu i siarki) mają wpływ na
zdrowie i poprawę jakości życia mieszkańców. Poprzez
ograniczenie zużycia energii i wzrost produkcji energii
z OZE, realizacja PGN dla gmin przyczynia się również
do poprawy bezpieczeństwa energetycznego obszaru

Kontrolowanie zakładów w zakresie spełnienia
standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych
przepisami prawa

Zadanie ciągłe
Zadanie realizowane jest przez WIOŚ w Szczecinie
w ramach prowadzonej działalności inspekcyjnej. WIOŚ
regularnie prowadzi kontrole i wydaje odpowiednie
decyzje dla przedsiębiorców niewywiązujących się ze
swoich obowiązków.

Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej

Wspieranie działań w zakresie redukcji gazów
cieplarnianych

Zadanie ciągłe
Cel jak i podjęte w jego ramach zadania są realizowane
przez samorząd inne jednostki administracji publicznej,
podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Poprzez
umożliwienie dotacji z NFOŚiWG na kolektory
słoneczne, modernizację dróg, wykorzystywanie OZE
Rozwój inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej na
obszarze powiatu może przyczynić się do zmniejszenia
zużycia paliw kopalnych spalanych w elektrowniach
systemowych, co z kolei pozwoli na redukcję emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto zmniejszą się
również straty przesyłowe na drodze do odbiorców
energii.

Opracowanie programu wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł energii.

Niezrealizowane

Poprawa parametrów energetycznych obiektów
(np. ocieplenia, wymiana okien)

Cel jak i wyznaczone zadanie było realizowane przez
samorząd.

Inwentaryzacja obszarów dogodnych dla rozwoju
energetyki odnawialnej

Realizowane przez gminy Powiatu Pyrzyckiego oraz
potencjalnych inwestorów (np. wyznaczenie w SUiKZP
i mpzp terenów przeznaczonych do budowy ferm
wiatrowych)
Zadanie ciągłe

Promocja rozwoju ekologicznych źródeł energii
(biomasa, geotermia, energia słoneczna,
wiatrowa)

Cel jak i wyznaczone zadanie było realizowane przez
samorząd powiatowy i gminny poprzez dotacje na
instalacje kolektorów słonecznych, prowadzenie działań
zmierzających do budowy ferm wiatrowych, planowanie
dalszego rozwoju geotermii w Pyrzycach

Wspieranie budowy nowych alternatywnych
źródeł energii

Zadanie ciągłe
j.w.
Alternatywnych źródeł energii są wykorzystywane na
terenie powiatu co skutkuje ograniczeniem emisji do
atmosfery zanieczyszczeń pochodzących
z wykorzystywania energii nieodnawialnej (w tym emisji
pyłu PM2,5 oraz PM10)

Edukacja w zakresie racjonalnego
wykorzystywania energii i odnawialnych źródeł
energii oraz korzyści płynących z ich
zastosowania

Cel jak i wyznaczone zadanie było realizowane przez
samorząd powiatowy i gminny.
Do kształtowania prośrodowiskowych zachowań
i osiągania pożądanych efektów niezbędna jest
edukacja ekologiczna skierowana w szczególności do
mieszkańców. Świadomość społeczeństwa skutkuje
zmianami w dotychczasowym sposobie myślenia i
działania, które jest niekoniecznie przyjazne środowisku.
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt
Zmiany polegają na podejmowaniu inicjatyw mających
wpływ na ochronę klimatu i jakości powietrza w tym
ograniczenie niskiej emisji.

Realizowane do tej pory kierunki interwencji nie wpływają negatywnie na klimat.
W niektórych przypadkach prognozuje się również, że realizowane kierunki przyczynią się do
poprawy lokalnych warunków klimatycznych. Zadaniom tym towarzyszy systematyczny
monitoring powietrza oraz edukacja ekologiczna.

4.1.6

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości
powietrza

Dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza wykonano tzw. analizę
SWOT wskazując na mocne i słabe strony powiatu we wskazanym powyżej obszarze oraz
analizując szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć w wyniku pojawienia się potencjalnych
czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale
celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-4 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
Obszar Interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

ogólny dobry stan jakości powietrza w powiecie,

znaczny udział emisji pochodzącej ze spalania paliw
wysoko zanieczyszczających

1.2.

niska liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla
środowiska, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń
do powietrza

duża energochłonność w istniejących budynków
mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej

1.3.

istotny udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu
energii elektrycznej

brak rozbudowanego zintegrowanego, niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w gminach

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa

wysokie koszty inwestycyjne energetyki odnawialnej

2.2.

wsparcie finansowe dla realizacji przedsięwzięć
wykorzystujących odnawialne źródła energii

wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego głownie
wzdłuż drogi S3

2.3.

rozwój ścieżek rowerowych

spalanie odpadów w kotłowniach

1.1.

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
wskazała dość istotne problemy jakie istnieją na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
Zdiagnozowane problemy zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel
poprawy. W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza najważniejszymi problemami są:
- transport zbiorowy na terenie gmin jest niewystarczający do tego zauważa się
potrzebę usprawnienia połączeń kolejowych. Ograniczona ich ilość nie
pozwala mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się w obrębie powiatu
i zmusza do użytkowania prywatnych środków transportu, co wpływa na
zwiększoną ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.
- niewystarczający rozwój infrastruktury rowerowej → budowa nowych tras
rowerowych i modernizacja istniejących, wyłączenie tras rowerowych poza
pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów;
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-

-

-

-

-

niewystarczająca
ilość
podejmowanych
działań
związanych
z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz niewystarczające
wśród prywatnych właścicieli → prowadzenie działań związanych
z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych;
korzystanie z starych kotłów węglowych i pieców na paliwo stałe
w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych → wymiana urządzeń na
nowoczesne i niskoemisyjne;
zbyt mała ilość wykorzystania alternatywnych źródeł energii, a co się z tym
wiąże duża emisja do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących
z wykorzystywania energii nieodnawialnej (emisja pyłu PM2,5 oraz PM10) →
zwiększenie udziału wykorzystania alternatywnych źródeł energii np. poprzez
instalowanie przydomowych elektrowni wiatrowych czy kolektorów
słonecznych;
niewielkie zainteresowanie i wiedza społeczności lokalnej odnawialnymi
źródłami energii spośród, których wykorzystanie energii wiatrowej mogłoby
mieć istotne zastosowanie → kontynuacja działań promujących korzyści
płynące z alternatywnych źródeł energii;
niska świadomość obywateli w zakresie zachowań proekologicznych →
wzrost aktywności w prowadzeniu działań związanych z edukacją ekologiczną
mieszkańców w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości
powietrza osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-5 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
L.p.

1

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

otwarcie odcinka drogi
ekspresowej S3

droga ekspresowa stanowi ważny ciąg
komunikacyjny ograniczający liczbę
pojazdów poruszających się na
pozostałych drogach zlokalizowanych
na obszarze gmin powiatu przez które
wytyczono przebieg S3

- prowadzenie monitoringu powietrza
w punktach zlokalizowanych w
pobliżu drogi ekspresowej S3.

− wykorzystanie zgromadzonych
informacji do wdrażania działań
naprawczych na obszarach, które ich
wymagają
2

dobrze rozwinięty monitoring
jakości powietrza

dostarczenie wiarygodnej informacji nt.
jakości powietrza

− poprawa jakości powietrza
w związku z realizacją działań
naprawczych
– kontynuacja monitoringu jakości
powietrza oraz ewentualny rozwój
w miarę potrzeb

3

duży potencjał dla rozwoju
instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii

dofinansowanie instalacji z RPO,
realizacja programu PROSUMENT,
który jest programem NFOŚiGW
wdrażanym przez WFOŚiGW

- dalsze zwiększanie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Prognoza
Jak wynika z danych dotyczących infrastruktury transportu należałoby w dalszym
ciągu usprawniać połączenia kolejowe oraz komunikację zbiorczą (autobusy). Ich
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wzrastająca ilość pozwoli mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się w obrębie
powiatu oraz nakłoni społeczność lokalną do rezygnacji z użytkowania prywatnych środków
transportu, co wpływa na zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.
Sprzyjająca lokalizacja powiatu (przez zachodnią część przebiega droga ekspresowa S3)
wraz z odpowiednią reklamą i promocją powinna przyczynić się do zwiększenia ilości
inwestorów. Jej rola na terenie Powiatu Pyrzyckiego będzie miała znaczący wpływ na rozwój
działalności usługowej, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców. Niezbędne jednak jest prowadzenie systematycznej kontroli funkcjonowania
zakładów, zwłaszcza w zakresie przestrzegania obowiązków nałożonych w pozwoleniach na
wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.
Poprawa jakości i czystości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów do
atmosfery jest priorytetem w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego.
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających
z Traktatu Akcesyjnego oraz dyrektyw unijnych.
W ramach prawa międzynarodowego Polska zgodnie z Protokołem z Kioto (1997 r.)
oraz pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej jest zobowiązana do redukcji
emisji gazów cieplarnianych. Celem przyjętej unijnej strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie
wzrostu gospodarczego. W zakresie gospodarki niskoemisyjnej strategia wyznacza cele
szczegółowe na poziomie krajowym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
w porównaniu z poziomami z roku 1990, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej
w ogólnym zużyciu energii (Polska 15%) oraz dążenie do zwiększenia efektywności
energetycznej o 20%. Cele są obligatoryjne na poziomie krajowym, każda gmina powinna
dążyć do ich wypełnienia na miarę własnego potencjału.
W obszarze powiatu należy przewidywać, iż ogólny stan jakości powietrza nie ulegnie
znaczącemu pogorszeniu. Prognozuje się zmniejszenie ilości stężeń substancji w powietrzu
dla obszarów o największym zagrożeniu. Mimo wszystko dla tego obszaru należy zwrócić
szczególną uwagę na szybki wzrost rozwoju transportu drogowego. Jest on obecnie
podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Poziom zagrożenia emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych do roku 2020 będzie się stopniowo pogarszał ze względu na wzrost liczby
pojazdów spalinowych, dlatego sfera ta będzie wymagała szczególnego zaangażowania ze
strony władz i ciągłego kontrolowania stanu emisji zanieczyszczeń.
Polska zobowiązała się także do tego, aby udział odnawialnych źródeł energii
w 2020 r. wynosił 14% (wg Komisji Europejskiej udział powinien być niemniejszy niż 15%).
Realizacja tych celów będzie możliwa tylko dzięki szerokiej promocji korzystania z tych
źródeł wraz z zachętami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Prognozuje się, że rozwój energii
odnawialnej na terenie powiatu będzie uzyskiwany zakresie z energii geotermalnej,
wiatrowej, słonecznej i w niewielkim zakresie z biomasy. Potencjał energii słonecznej,
geotermalnej i wiatrowej rozkłada się równomiernie na całym obszarze i w dużym stopniu
pokrywa się ze strefą korzystnych warunków. Pozostałe zasoby energii odnawianej nie
stanowią istotnego źródła zasobów ze względu na niekorzystne warunki ich wykorzystania
(energia wodna).
Niezwykle istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystywaniem
odnawialnych źródeł energii jest użytkowanie ich bez degradacji środowiska oraz
niewyczerpalność ich zasobów. Niezbędne jest jednak dążenie do poprawy świadomości
ekologicznej mieszkańców w tym zakresie.
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4.2

Zagrożenia hałasem

4.2.1

Hałas komunikacyjny

Na terenie Powiatu Pyrzyckiego, najbardziej uciążliwym źródłem hałasu
komunikacyjnego jest transport drogowy. Na omawianym terenie, w ostatnich latach,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie nie przeprowadził badań hałasu
komunikacyjnego. Nie były również prowadzone badania hałasu kolejowego.
Najważniejszym celem w zakresie ochrony środowiska przed hałasem jest
zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu, co przede
wszystkim dotyczy hałasu emitowanego przez środki transportu. Zagrożenie hałasem jest
bezpośrednio związane z jakością i przepustowością szlaków komunikacyjnych.
Podstawowymi
czynnikami
determinującymi
powstawanie
nadmiernego
hałasu
komunikacyjnego jest prędkość pojazdu, ale także zły stan techniczny pojazdu, brak
płynności ruchu, duża ilość pojazdów ciężkich oraz zły stan techniczny infrastruktury.
Dla ograniczenia negatywnego wpływu są podejmowane działania wynikające
z rozwoju komunikacji drogowej. Realizowane zadania dotyczą głównie budowy
i modernizacji dróg oraz budowy ekranów akustycznych. Poszczególne gminy rozwijają
także lokalny system ścieżek rowerowych, aby usprawnić i rozwinąć system połączeń
lokalnych pomiędzy miejscowościami.
Na obszarze powiatu występuje również zjawisko hałasu na terenach wiejskich, które
wiąże się przeważnie z pracą maszyn rolniczych i ośrodków maszynowych. Dotyczy on
praktycznie wyłącznie pory dziennej i dlatego nie jest traktowany przez mieszkańców jako
duża uciążliwość.
Negatywne oddziaływanie hałasu związane jest również ze zbyt bliską lokalizacją
zabudowy mieszkaniowej (chronionej standardami akustycznymi). Aby ograniczyć to
negatywne zjawisko konieczne są dalsze zmiany w planowaniu przestrzennym, aby nową
zabudowę lokalizować w oddaleniu od najbardziej uciążliwych odcinków tras
komunikacyjnych.

4.2.2

Hałas przemysłowy

Na terenie Powiatu Pyrzyckiego występuje zjawisko oddziaływania hałasu
przemysłowego (instalacyjnego). Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są:
instalacje wentylacyjne, klimatyzatory, agregaty, maszyny stolarskie, maszyny do obróbki
metalu, specjalistyczne linie technologiczne, transport wewnątrzzakładowy, prace
rozładunkowe oraz turbiny wiatrowe. Obiekty te, w celu minimalizacji wpływu hałasu na
zdrowi ludzi stosują zabezpieczenia akustyczne polegające na wszelkiego rodzaju
wyciszaniu i wygłuszeniu dźwięków, najczęściej wprowadza się wymianę urządzeń starych
i zużytych na bardziej nowoczesne o mniejszej emisji mocy akustycznej. Wymienia się
wentylatory dachowe, sprężarki, wózki widłowe (spalinowe na elektryczne) i urządzenia
wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych. Stosuje się także okna o zwiększonej izolacji
akustycznej oraz przegrody dźwiękochłonne pomiędzy maszynami. Hałas przemysłowy ma
najczęściej charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Uciążliwość
spowodowana hałasem przemysłowym jest także kontrolowana przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie dominują podmioty
działające w handlu hurtowym i detalicznym, budownictwie oraz w przetwórstwie
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przemysłowym. Obserwacja trendów zmian hałasu emitowanego przez zakłady wykazuje, że
stopień zagrożenia tym rodzajem hałasu występuje na podobnym poziomie. Cały czas
powstają nowe, uciążliwe źródła hałasu, pochodzące z niewielkich podmiotów
gospodarczych. W takich przypadkach (zwłaszcza w porze nocnej) nawet stosunkowo
niewielkie poziomy hałasu potrafią powodować dużą niedogodność dla mieszkańców.
W szczególności uciążliwości te występuje na terenach styku obszarów o funkcjach
usługowych oraz mieszkaniowych.

4.2.3

Zagadnienia horyzontalne – zagrożenia hałasem

Wskazany obszar interwencji – ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego oraz
najważniejsze działania proekologiczne Powiatu powinny odnosić się do czterech głównych
zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-6 Zagadnienia horyzontalne - zagrożenia hałasem
adaptacja przestrzeni do warunków dużego wzrostu temperatury i jej wpływu na hałas generuje rozwój
i zwiększenie ilości urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, co w zwartej zabudowie może generować
nadmierną emisję hałasu
Adaptacja do
zmian klimatu

odnawialne źródła energii, przede wszystkim farmy wiatrowe mogą również prowadzić do lokalnego
naruszenia klimatu akustycznego i zwiększenia uciążliwości akustycznej
dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak
i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii
ograniczenie emisji hałasu poprzez zmniejszenie prędkości projektowej dróg w obrębie zabudowy
chronionej

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszary narażone na nadmierny hałas (zabudowa chroniona,
obszary cenne przyrodniczo)
wykorzystywanie cichych nawierzchni na terenach zabudowanych
wprowadzanie zieleni izolacyjnej w obrębie pasów drogowych i terenów przemysłowych
prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w zakresie klimatu akustycznego

Edukacja
ekologiczna

promowanie wśród przedsiębiorców technologii o obniżonym poziomie hałasu
promowanie transportu zbiorowego i rowerowego
kontynuacja oceny stanu akustycznego środowiska w województwie

Monitoring
środowiska

4.2.4

kontrola obiektów (przemysłowych, drogowych, kolejowych) stwarzających największe zagrożenie dla
klimatu akustycznego

Syntetyczna informacja o realizacji Programu 2012-2015

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście zagrożenia hałasem.
Tab. 4-7 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: Zagrożenia hałasem

O
c
h
r
o

Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Opracowanie map akustycznych w tym hałas

Zadnie nie zostało zrealizowane. Warunki
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

komunikacyjny (droga krajowa nr 3)

klimatu akustycznego panującego na terenie
Powiatu Pyrzyckiego nie skutkują obowiązkiem
opracowania map akustycznych.

Uwzględnienie wyników monitoringu akustycznego
w opracowywanych planach zagospodarowania
przestrzennego

Zadanie było realizowane przez samorząd.
Duże znaczenie w zakresie ochrony przed
hałasem ma wprowadzanie stosownych zapisów
do dokumentów o charakterze planistycznym.
Dotyczą to w szczególności terenów
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
głównych dróg oraz linii kolejowej przebiegającej
przez obszar powiatu. Stwarza do punkt wyjścia
do ograniczenia uciążliwości hałasu na tym
terenie. Warte uwagi są również działania
związane z tworzeniem pasów zieleni
izolacyjnej. Budynki lokalizowane w tej strefie
powinny być chronione poprzez takie
rozwiązania techniczne, jak np. okna o
podwyższonej szczelności akustycznej.

Stały monitoring środowiska w zakresie hałasu

Na terenie województwa zachodniopomorskiego
cele, jak i zadania były realizowane w zakresie
ochrony przed hałasem przez WIOŚ w
Szczecinie. Prowadzone pomiary pozwalają
ocenić czy wartości takich parametrów jak
LDWN (długookresowy wskaźnik poziomu
hałasu dla pory dzienno-wieczorno-nocnej) oraz
LN (długookresowy poziom hałasu w porze
nocnej) są przekroczone w badanych punktach
pomiarowych. W ostatnich latach WIOŚ nie
prowadził pomiarów poziomu hałasu
komunikacyjnego i kolejowego w granicach
powiatu. Kontrole zakładów przemysłowych
z zakresu ochrony przed hałasem prowadzone
są zgodnie z potrzebą.

Ograniczenie emisji hałasu z sektora gospodarczego

Zadanie realizowane przez przedsiębiorców
oraz przez Starostę Powiatowego w kontekście
wydawania decyzji określających dopuszczalne
poziomy hałasu

Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego na
klimat akustyczny poprzez budowę ekranów
akustycznych, wałów ziemnych, nasadzeń pasów zieleni,
zwiększenie izolacyjności budynków (np. poprzez
wymianę okien)

Zadanie było realizowane przez samorządy oraz
przez osoby prywatne. Z powodzeniem
stosowano jednak tzw. ,,ciche” nawierzchnie
drogowe, co ma duże znaczenie z uwagi na fakt,
iż wybór nawierzchni drogowej może w istotny
sposób obniżyć poziom hałasu od ruchu
samochodowego. W zależności od
charakterystyki górnej warstwy nawierzchni
różnice pomiędzy maksymalnymi poziomami
hałasu toczenia od przejeżdżających pojazdów
osiągają wartości do około 10 dB(A).
Odpowiednie wykonanie nawierzchni
betonowych i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej nie wpływa niekorzystnie na poziom
emitowanych dźwięków od przejeżdżających
pojazdów. Jest to istotna informacja przy
podejmowaniu decyzji o wyborze technologii
wykonania nawierzchni kostkowych w obszarach
zabudowanych.

Ograniczenie hałasu emitowanego przez środki
transportu (transport drogowy i szynowy)

Zadanie było realizowane przez samorząd
powiatowy i gminny oraz zarządców dróg.
Zagrożenia związane z emisją hałasu
komunikacyjnego wynikają z takich czynników
jak prędkość pojazdów oraz ich natężenie.
Zmniejszenie udziału pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu przyczynia się do redukcji
poziomu hałasu, ale także poprawia
bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz
ludności mieszkającej na terenach
przylegających do dróg.
Lokalne ograniczenia prędkości pośrednio
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt
wpływają na zmniejszenie poziomu hałasu
w obszarze zwartej zabudowy. To z kolei
przyczynia się do poprawy komfortu ludności
mieszkającej na tym terenie.
Poprawa płynności ruchu pozwala utrzymać
stosunkowo jednostajną prędkość wskutek
czego bezpieczeństwo użytkowników dróg jest
większe, a poziom hałasu komunikacyjnego
ulega zmniejszeniu.
Realizacja przez samorząd oraz zarządców dróg
przyczyniła się do zmniejszenia poziomu hałasu
komunikacyjnego. Rodzaj nawierzchni ma
bowiem istotny wpływ na emisję hałasu do
środowiska otaczającego drogę.
Prowadzone prace związane z infrastrukturą
rowerową są nadal niewystarczające. Budowa
będzie mobilizowało lokalną społeczność do
prowadzenia zdrowego trybu życia przez
mieszkańców. Może to przyczynić się do
zmniejszenia udziału pojazdów w strumieniu
ruchu, co z kolei wpływa na obniżenie poziomu
hałasu komunikacyjnego. Realizacja zadań
związanych np. z budową nowych ścieżek
rowerowych mobilizuje mieszkańców powiatu do
prowadzenia zdrowego trybu życia. Promowanie
korzystania z roweru jako środka transportu
przyczynia się do zwiększenia świadomości
ludności na temat negatywnego wpływu hałasu
na zdrowie człowieka.

Tworzenie i realizacja programów ochrony środowiska
przed hałasem

Zadnie nie zostało zrealizowane. Warunki
klimatu akustycznego panującego na terenie
Powiatu Pyrzyckiego nie skutkują obowiązkiem
opracowania programów ochrony środowiska
przed hałasem.

Wprowadzenie stref wolnych od ruchu samochodowego

Zadanie było realizowane przez samorządy
wyznaczenie obszarów charakteryzujących się
różnym stopniem uciążliwości wynikających z
istniejących źródeł hałasu.

Organizacja cyklu szkoleń dla pracowników jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem

Zadanie było realizowane

Realizowane do tej pory kierunki interwencji nie wpływają negatywnie na klimat
akustyczny. W niektórych przypadkach prognozuje się również, że realizowane kierunki
przyczynią się do poprawy lokalnych warunków klimatu akustycznego. Zadaniom tym
towarzyszy systematyczny monitoring hałasu oraz edukacja ekologiczna.

4.2.5

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem

Dla obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem wykonano tzw. analizę SWOT
wskazując na mocne i słabe strony powiatu we wskazanym powyżej obszarze oraz
analizując szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć w wyniku pojawienia się potencjalnych
czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale
celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-8 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem
Obszar Interwencji: Zagrożenia hałasem
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

promowanie ruchu rowerowego, rozwój ścieżek

zły stan techniczny infrastruktury kolejowej, w tym
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Obszar Interwencji: Zagrożenia hałasem
rowerowych

dworców i stacji kolejowych

droga ekspresowa wyprowadzająca ruch tranzytowy

niedostatecznie rozwinięty system transportu
zbiorowego

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

modernizacja i remonty nawierzchni dróg
przebiegających przez centra miejscowości

nadmierny wzrost liczby pojazdów i natężenia na
drogach i jednoczesny brak inwestycji w infrastrukturę
kolejową

położenie nacisku na rozwój infrastruktury rowerowej,
węzłów przesiadkowych, korzystanie z komunikacji
zbiorowej

ograniczone fundusze na inwestycje zmierzające do
poprawy stanu środowiska akustycznego oraz wysokie
koszty rozbudowy transportu przyjaznego środowisku
naturalnemu

objęcie coraz większych obszarów MPZP
z wytyczonymi obszarami funkcjonalnymi

nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych
oddziałujących na sektor transportu

2.3.

ograniczanie hałasu poprzez zastosowanie ekranów
akustycznych z zieleni

powstające farmy wiatrowe

2.4

dofinansowania pochodzące z Unii Europejskiej na
modernizację dróg

pomijanie potrzeb społeczności lokalnych przy
projektowaniu połączeń regionalnych

1.2.

2.2.

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: zagrożenia hałasem wskazała dość
istotne problemy jakie istnieją na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zdiagnozowane problemy
zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel poprawy. W zakresie
zagrożeń hałasem najważniejszymi problemami są:
- liczne drogi zlokalizowane na terenie powiatu stanowiące źródło hałasu
komunikacyjnego → systematyczna kontrola stanu dróg (nawierzchni) oraz
ich ewentualna modernizacja z zastosowaniem tzw. cichych nawierzchni;
- niewystarczające zabezpieczenia wzdłuż dróg, nadmierny przyrost liczby
pojazdów, powstający wzdłuż szlaków komunikacyjnych hałas →
zastosowanie np. ekranów akustycznych czy nasadzeń izolacyjnych;
- niewielka liczba szlaków i ciągów rowerowych → budowa nowych ścieżek
rowerowych;
- zły stan techniczny infrastruktury kolejowej, w tym dworców i stacji kolejowych
− wydłużenie czasu przejazdu, brak chęci korzystania z tego rodzaju
transportu, brak sprawnej obsługi, negatywny wpływ na ruch pasażerski,
w tym turystyczny, emisja hałasu z transportu indywidualnego − przekroczenia
poziomów dopuszczalnych − negatywny wpływ na ludzi → modernizacja
infrastruktury kolejowej systematyczna kontrola stanu linii i jej ewentualna
modernizacja oraz przywrócenie lokalnych połączeń;
- nadmierny przyrost liczby pojazdów, powstający wzdłuż szlaków
komunikacyjnych hałas → rozwój i promowanie transportu zbiorowego;
- pomijanie potrzeb społeczności lokalnych przy projektowaniu połączeń
regionalnych → budowa połączeń sieci lokalnych z regionalnymi;
- nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych oddziałujących na sektor
transportu – niszczenie infrastruktury drogowej, uszkodzenia elementów
infrastruktury kolejowej, wzmożony ruch i emisja hałasu na drogach
alternatywnych − negatywne oddziaływanie hałasu na człowieka i środowisko
→ rozwój transportu uwzględniający zmiany klimatu.
Najważniejsze sukcesy
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Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem
powietrza osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-9 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: zagrożenia hałasem
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

Odcinek Szczecin Klucz – Gorzów
Wielkopolski Północ

1

Korzystanie z drogi
ekspresowej przez liczne
pojazdy pozwala zmniejszyć
ruch na drogach lokalnych
znajdujących się na obszarze
gmin powiatu

Odcinek dwujezdniowy o długości
łącznej: 81,6 km. Składa się z
następujących pododcinków:
Szczecin Klucz – Pyrzyce (28,2 km,
bud. 2008 – 26.05.2010

Kontynuacja działań prowadzonych
przez GDDKiA

Pyrzyce – Myślibórz (26,7 km, bud.
2007 – 22.10.2010),
Myślibórz – Gorzów Wielkopolski
Północ (26,7 km, bud. 2008 –
30.12.2010).

Prognoza
Ze względu na brak powtarzalności pomiarów hałasu w środowisku, określenie
trendów zmiany jego natężenia jest utrudnione. Biorąc jednak pod uwagę narastającą presję
głównie ze strony transportu drogowego stwierdza się, iż jakość klimatu akustycznego uległa
pogorszeniu. W dalszej perspektywie bez podejmowania zdecydowanych działań w tym
zakresie trend ten może się nasilić.
W zakresie hałasu pochodzącego z eksploatacji instalacji obserwacja trendów
wskazuje, że stopień zagrożenia tym rodzajem hałasu nie zmniejsza się. Wiąże się to
z niedotrzymywaniem przez gminy obowiązku ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
dopuszczając do powstawania zabudowy mieszkaniowej (stanowiącej teren chroniony
akustycznie) w bliskiej lokalizacji już istniejących zakładów przemysłowych.

4.3

Pola elektromagnetyczne

Potencjalnym źródłem pól elektromagnetycznych w powiecie są m. in. linie i stacje
elektroenergetyczne, stacje telefonii komórkowej i transformatory. Pola i fale
elektromagnetyczne wytwarzane są przez linie energetyczne, stacje przekaźnikowe telefonii
bezkomórkowej, telefony komórkowe, stacje radiowe i telewizyjne, urządzenia domowe,
samochody i przez wiele innych źródeł. Fale elektromagnetyczne o rozmaitych
częstotliwościach stwarzają różne zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Na co
dzień najczęściej występuje pole elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach (poniżej
300 kHz). Wytwarzają je urządzenia przemysłowe, energetyczne linie przesyłowe,
transformatory, stacje rozdzielcze oraz elektryczne urządzenia domowe.
Do prowadzenia okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych
(PEM) w środowisku zobowiązuje ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2017
poz. 519. z późn zm.). Zgodnie z art. 123 ustawy, oceny poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Badania, które prowadzi WIOŚ w Szczecinie, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, obejmują zakres promieniowania elektromagnetycznego od 3 MHz
do 3 GHz. Pole o tych częstotliwościach wytwarzane jest głównie przez stacje radiowe,
telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Są to źródła PEM, których ilość
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dynamicznie wzrasta. Pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych
prowadzone są w cyklu trzyletnim, czyli badania w tych samych punktach powtarza się co
3 lata. Pomiary PEM na terenie województwa zachodniopomorskiego zostały wykonane
w 135 punktach pomiarowych.
Według informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie, pomiary monitoringu PEM były wykonywane przez WIOŚ na
terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2014 roku (źródło: WIOŚ w Szczecinie) w dwóch punktach
pomiarowych: Pyrzyce, ul. Jana Pawła II w gminie Pyrzyce, gdzie średnia arytmetyczna
zmierzonych wartości była równa 0,52 V/m, a wartość niepewności pomiarów 0,08 V/m oraz
punkt pomiarowy w Dębcu na terenie gminy Lipiany, gdzie wartość arytmetyczna
zmierzonych wartości wyniosła 0,71 V/m, natomiast wartość niepewności pomiarów 0,1 V/m.
Pomiary wykonane według opinii WIOŚ w latach 2013-2015 nie wykazały
przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku.

4.3.1

Zagadnienia horyzontalne – pola elektromagnetyczne

Wskazany obszar interwencji – pola elektromagnetyczne oraz najważniejsze
działania proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych
zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-10 Zagadnienia horyzontalne - pola elektromagnetyczne
konserwacji infrastruktury mogącej emitować pola elektromagnetyczne i zapewnienia bezpieczeństwa jej
funkcjonowania, w kontekście zamarzających i ulegających przerwaniu linii energetycznych w okresie
zimowym

Adaptacja do
zmian klimatu

stosowanie kablowych linii wysokiego, średnie i niskiego napięcia w celu eliminacji ich uszkodzenia lub
zniszczenia
Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

lokalizacja urządzeń wykluczające zachodzenie na siebie obszarów oddziaływań silnych pól
wytwarzanych przez sąsiednie źródła
bieżące utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym

Edukacja
ekologiczna

edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM

Monitoring
środowiska

kontynuacja monitoringu środowiska przez WIOS oraz prowadzenie badań pozwalających ocenić skalę
zagrożenia

4.3.2

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście pól
elektromagnetycznych.
Tab. 4-11 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie 2012-2015 z perspektywą do 2017 roku obszar interwencji: pola elektromagnetyczne

O
ch
ro
na
mi

Zakładany
cel

Kierunki działań

Efekt

Uwzględnienie stanu w zakresie promieniowania

Zadanie realizowane przez samorządy gminne.
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Zakładany
cel

Kierunki działań

Efekt

elektromagnetycznego w opracowywanych planach
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami żadna działalność
prowadzona na obszarze gmin nie może
powodować przekroczeń emisji promieniowania
elektromagnetycznego. Podejmowanie
niniejszego zadania stanowi punkt wyjścia do
ochrony przez zbyt dużym poziomem pól
elektromagnetycznych na terenie całego powiatu.

Opracowanie programu ograniczenia emisji do środowiska
PEM przez podmioty posiadające kompetencje do
inicjowania działań władczych w tej dziedzinie ochrony
środowiska

Zadanie nierealizowane. WIOS w Szczecinie po
analizie wyników badań PEM nie stwierdził
przekroczeń promieniowania

Edukacja ekologiczna w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego

Samorząd w ostatnich latach nie realizował
niniejszego zadania należycie

Inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji promieniowania
elektromagnetycznego na terenie powiatu prowadzi WIOŚ

Zadanie jest realizowane przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
w cyklach trzyletnich. W 2014 roku badania
zostały przeprowadzone w 2 punktach
pomiarowych na terenie powiatu pyrzyckiego
(gm. Pyrzyce, gm. Lipiany, gdzie nie stwierdzono
przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Celem
wykonanych pomiarów było wyłącznie określenie
poziomu pól elektromagnetycznych w
środowisku, w miejscach dostępnych dla
ludności. Nie było natomiast celem pomiarów
określenie wpływu poszczególnych obiektów
emitujących fale elektromagnetyczne na poziom
pól w środowisku.

Kontynuacja prowadzenia systemu monitoringu i oceny

4.3.3

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne

Dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne wykonano tzw. analizę SWOT
wskazując na mocne i słabe strony powiatu we wskazanym powyżej obszarze oraz
analizując szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć w wyniku pojawienia się potencjalnych
czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale
celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-12 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Pola elektromagnetyczne
Obszar Interwencji: Pola elektromagnetyczne
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych
przez WIOŚ

obecność źródeł emisji pól elektromagnetycznych na
obszarze powiatu

możliwość wzrostu świadomości mieszkańców na temat
negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych

rozpowszechnienie i rozwój telefonii komórkowej oraz
innych technologii emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne

1.3.

sygnalizowany przez WIOŚ brak przekroczeń
dopuszczalnych norm promieniowania
elektromagnetycznego na terenach dostępnych dla
ludności,

niewielka świadomość mieszkańców na temat
zagrożeń wynikających z oddziaływania pól
elektromagnetycznych na stanowisku pracy

1.4

uwzględnianie w gminnych MPZP oddziaływania pól
elektromagnetycznych pochodzących z linii
energetycznych wysokiego napięcia (strefa ochrony)

możliwa rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż linii
energetycznych.

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

adekwatnie stosowne wymagania prawne w zakresie
ochrony przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych

rozpowszechnienie i rozwój telefonii komórkowej oraz
innych technologii emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne

2.2.

modernizacja sieci energetycznych przez operatorów.

rozbudowa systemów łączności bezprzewodowej

1.2.
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Obszar Interwencji: Pola elektromagnetyczne
2.3.

częsty i bieżący monitoring pól elektromagnetycznych
prowadzony przez WIOŚ w Szczecinie

niekorzystne wobec środowiska lokalizowanie instalacji
emitujących pola elektromagnetyczne

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne wskazała
dość istotne problemy jakie istnieją na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zdiagnozowane
problemy zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel poprawy.
W zakresie Pól elektromagnetycznych najważniejszymi problemami są:
- obecność źródeł emisji pól elektromagnetycznych na obszarze gmin powiatu
→ dążenie do eliminacji tych źródeł bądź do ochrony przed emitowanym
przez nie promieniowaniem elektromagnetycznym;
- nie podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu informowanie
mieszkańców o negatywnym oddziaływaniu pól elektromagnetycznych →
prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie;
- pogorszenie stanu technicznego urządzeń emitujących PEM oraz możliwa
w związku z tym zwiększona emisja promieniowania elektromagnetycznego
do środowiska → modernizacja urządzeń emitujących PEM.
Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne
osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-13 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Pola elektromagnetyczne
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

Prowadzenie przez WIOŚ
monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych brak
przekroczeń dopuszczalnych norm
promieniowania
elektromagnetycznego na terenach
dostępnych dla ludności

Badania, jak i gromadzenie
wyników prowadzone jest przez
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Kontynuacja prowadzonego
monitoringu

2

Zmierzanie do uwzględnienia
zagadnienia pól
elektromagnetycznych w
dokumentach o charakterze
planistycznym

Zgodnie z zapisami żadna
działalność prowadzona na
obszarze gmin powiatu nie
powinna powodować
przekroczeń emisji
promieniowania
elektromagnetycznego.

Kontynuacja realizacji niniejszego
zadania

Modernizacje układu
energetycznego oraz konserwacje
stacji nadawczych telefonii
komórkowej

Bieżące modernizacje układu
energetycznego oraz
konserwacje stacji nadawczych
telefonii komórkowej skutkujące
brakiem przekroczeń
dopuszczalnych poziomów
szkodliwych pól
elektromagnetycznych

Kontynuacja realizacji niniejszego
zadania

3

Prognoza
Nie przewiduje się, aby w najbliższych latach problem z polami
elektromagnetycznymi w Powiecie Pyrzyckim pogłębiał się. Wzrost świadomości
społeczeństwa powinien wpłynąć na ograniczenie nawet niewielkich zagrożeń wynikających
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z ich oddziaływania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie będzie
kontynuował w tym zakresie monitoring w kolejnych latach.

4.4

Gospodarowanie wodami

4.4.1

Wody powierzchniowe

W całym powiecie dominuje śnieżny reżim zasilania, ze znaczną przewagą zasilania
podziemnego i z wiosennymi wezbraniami roztopowymi. Wezbrania rzek powiatu są głównie
związane z intensywnymi opadami w okresie letnim i jesiennym (wezbrania opadowe) oraz
rzadziej z roztopami w okresie wczesnowiosennym (wezbrania roztopowe).
Niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi nie jest poważnym zagrożeniem w obszarze
gmin powiatu. Tereny zagrożone powodzią to przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo,
położone w dolinach cieków wodnych i rzek oraz w otoczeniu jezior. Prognozowanie zjawisk
powodziowych jest szczególnie utrudnione ze względu na ich ścisłą zależność od
wystąpienia poszczególnych zjawisk klimatycznych, a także ich ewentualnego
współistnienia.
W eksploatacji systemów wodnych, jak również w ochronie powodziowej istotne
znaczenie ma stan techniczny koryt rzek i kanałów, zakres wykonanej regulacji oraz stopnia
zabudowy zapewniający zarówno swobodny spływ wód w okresie wezbrań jak i możliwość
ich retencjonowania i wykorzystania do nawodnień.
Powiat Pyrzycki znajduje się w zasięgu obszarów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do wód, należy ograniczyć. Jest to teren obejmujący region wodny Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego i zajmuje ok. 80% powierzchni całego powiatu, omijając swym
zasięgiem jego południową część. Obszary te zostały wyznaczone przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozporządzeniem z dnia 1 lutego
2017 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Rozporządzenie to wyznaczyło także wody
powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych. Na tym obszarze wydzielono liczne jednolite części wód powierzchniowych
rzecznych i jeziornych.
JCW RZECZNYCH

JCW JEZIORNYCH

RW60000191259

RW600016198692

LW11034

RW600016197665

RW600025197659

LW11041

RW60002319766449

RW6000161976569

LW11028

RW60002319766729

RW6000161976549

LW11036

RW60000197669

RW600001976544

LW10954

RW6000231976674

RW600016197652

LW10950

RW600025197679

RW600023197651

LW10936

RW600025197672

RW600016198672

LW10934

RW600024198699

LW10943

Na rycinie Ryc. 4-3 przedstawiono lokalizacje jednolitych części wód zlewni rzek.
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Powiat Pyrzycki charakteryzuje się dość bogatą siecią hydrograficzną. Powiat
w całości leży w obszarze dorzecza Odry. Obszar wysoczyzny w części zachodniej zlewni
Płoni rozcinają prawie południkowe doliny, niektóre wykorzystane przez cieki wodne
określane są nazwą kanałów. Największą z tych dolin jest dolina rzeki Siciny ciągnąca się od
rejonu na SW od Mielęcina do Pyrzyc. Za Mielęcinkiem, w przedłużeniu tej doliny na
południe rozpoczyna się ciąg jezior rynnowych. Rzeka Płonia jest prawobrzeżnym dopływem
Odry, do której wpada poprzez jez. Dąbie. Wypływa ona z jez. Uklejno położonego obok
jez. Barlineckiego. W zlewni Płoni dużą powierzchnię zajmują jeziora - ok. 60 km2. Większe
z nich to Miedwie (36 km2), Płoń (83 km2), Będogoszcz (4,5 km2), Barlineckie (2,6 km2).
Najczęstszym typem jezior są polodowcowe jeziora rynnowe, są one wąskie i długie,
przypominające doliny rzeczne o stromych brzegach i nierównym dnie z zagłębieniami
i płyciznami. Cechą charakterystyczną jezior rynnowych jest ich prostopadłe położenie
w stosunku do głównych ciągów moren czołowych (np. Miedwie, Płoń).
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Ryc. 4-3 Lokalizacja jcwp zlewni rzek w granicach Powiatu Pyrzyckiego

W latach 2012 – 2015 na terenie Powiatu Pyrzyckiego obowiązywał Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) opublikowany w Monitorze
Polskim nr 40, poz. 451 w dniu 27.05.2011 r. Elementem PGW jest Program wodno –
środowiskowy kraju (PWŚK), który zawiera zbiór działań wspomagających osiągnięcie celów
środowiskowych. Jednym z działań przypisanych Dyrektorowi RZGW w Szczecinie w PWŚK
było opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Iny. Zlewnia ta obejmuje częściowo
obszar Powiatu Pyrzyckiego. Dyrektor RZGW w Szczecinie wykonał:
1. Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny - 11.2014
2. Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków
korzystania z wód zlewni Iny – 10.2015
W wyniku realizacji powyższych zadań zostało opublikowane Rozporządzenie
Nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny.
Pozytywne skutki powyższych zadań to: warunki korzystania z wód zlewni rzeki Iny
stanowią narzędzie wspomagające osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Ponadto określają uwarunkowania
i ograniczenia dla dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym oraz dla decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem z wód.
W latach 2012-2017 Dyrektor RZGW Szczecin dokonał identyfikacji znaczących
oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na wody powierzchniowe
i podziemne w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Rozporządzeniem
Nr 6/2012 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zach.
poz. 1398) określone zostały wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Rozporządzeniem nr 7/2012
Dyrektora RZGW w Szczecinie z 3 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r.
poz. 2069) wprowadzony został program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu
ze źródeł rolniczych - obowiązywał 4 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia
(do 28.10.2016 r.).
W 2013 r. Dyrektor RZGW w Szczecinie sporządził Wykaz wielkości emisji i stężeń
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone
środowiskowe normy jakości w regionach wodnych na obszarze działania RZGW
w Szczecinie. W 2015 r. - Dyrektor RZGW Szczecin dokonał przeglądu i weryfikacji wód
wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych na obszarze działania RZGW w Szczecinie. Rozporządzeniem Nr 5/2015
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 5 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz.
1794) zostały określone Wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie
związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz w 2017 r. dokonał ponownej weryfikacji wód
wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych na obszarze działania RZGW w Szczecinie. Rozporządzeniem Dyrektora
RZGW w Szczecinie z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 608) zostały
określone wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami
azotu pochodzenia rolniczego.
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Ryc. 4-4 Lokalizacja głównych cieków wodnych zlokalizowanych w granicach Powiatu Pyrzyckiego

4.4.1.1

Monitoring wód powierzchniowych

Według informacji WIOŚ w Szczecinie z uwagi na bardzo dużą liczbę JCWP
rzecznych wydzielonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w celu
dokonania oceny ogólnego stanu wód w regionie, w ramach monitoringu diagnostycznego
badaniami zostały objęte JCWP wybrane jako reprezentatywne pod względem typologii
abiotycznej, występowania presji antropogenicznych oraz lokalizacji obszarów chronionych.
W przypadku JCWP rzecznych, co do których uznano, że istnieje ryzyko, iż cele
środowiskowe wyznaczone dla tych wód nie zostaną osiągnięte, do badań wytypowano
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(w ramach monitoringu operacyjnego) przede wszystkim JCWP o istotnym znaczeniu dla
gospodarki wodnej w regionie.
Poniżej w tabeli Tab. 4-14 zestawiono dane do klasyfikacji stanu ekologicznego
i chemicznego rzek w jcwp objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym
w granicach Powiatu Pyrzyckiego - ocena za 2015 r.

Lp

Nazwa
ocenianej
jcw

Kod
ocenianej
jcw

Nazwa
reprezentatyw
nego punktu
pomiarowokontrolnego

Gmina

Silnie zmieniona lub
sztuczna jcw (T/N)

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(grupa 3.1 - 3.5)

Stan / potencjał
ekologiczny

Tab. 4-14 Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek
w jcwp objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym - ocena za 2015 r.

1

Płonia od
źródeł do
Dopływu
spod
Myśliborek

PLRW6000
23197651

Płonia powyżej jez.
Płoń
(Przywodzie)

Przelewice

N

III

I

II

umiarkowany

2

Płonia od
Dopływu
spod
Myśliborek
do Jez.
Miedwie

PLRW6000
25197659

Płonia powyżej
ujścia Kanału
Młyńskiego
(Okunica)

Pyrzyce

N

V

I

II

zły

Pyrzyce

T

IV

II

PPD
(poniżej
stanu /
potencj
ału
dobrego

słaby

3

Kanał
Młyński

PLRW6000
161976569

Kanał Młyński
- ujście do
Płoni (m.
Ryszewo)

4

Ostrowica
od źródeł
do
wypływu z
Jez.
Będgoszcz

PLRW6000
16197665

Ostrowica powyżej jez.
Będgoszcz

Bielice

N

III

I

II

umiarkowany

5

Ostrowica
od jez.
Będgoszcz
do ujścia

PLRW6000
0197669

Ostrowica ujście do
jeziora
Miedwie

Pyrzyce

T

IV

II

II

słaby

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

JCWP rzek na obszarze powiatu nie spełnia wymogów określonych dla dobrego
i powyżej dobrego stanu/potencjału ekologicznego (2 JCWP – stan/potencjał umiarkowany,
2 JCWP – stan/potencjał słaby oraz 1 JCWP – stan zły).
O niższym niż dobry stanie/potencjale ekologicznym JCWP rzek decydowały głównie
wyniki klasyfikacji elementów biologicznych - makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)
oraz fitoplankton.
W zakresie wskaźników fizykochemicznych podwyższone stężenia występowały
w 1 JCWP, zadecydowały o ocenie stanu/potencjału ekologicznego poniżej dobrego.
Standardy stanu dobrego najczęściej nie były spełnione w przypadku zanieczyszczeń
biogennych przez azot Kjeldahla oraz fosforany.
Badania JCWP jeziornych są realizowane w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, w 6-letnim cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzeczy. Z uwagi na dużą liczbę JCWP jeziornych położonych w granicach województwa
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zachodniopomorskiego badaniami zostały objęte jeziora wybrane jako reprezentatywne pod
względem typologii abiotycznej oraz nasilenia presji antropogennej.
Ocena stanu ekologicznego jezior naturalnych i potencjału ekologicznego jezior silnie
zmienionych za lata 2013-2015 została przeprowadzona również dla jezior położonych
w granicach powiatu. Ich wykaz znajduje się w Tab. 4-15.
Ocena ekologiczna przeprowadzona została na podstawie wyników: badań
biologicznych, wskaźników fizykochemicznych wspierających badania biologiczne oraz
wskaźników występowania zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych. O wyniku
oceny ekologicznej JCWP jeziornych zadecydowały wskaźniki biologiczne. Wskaźniki
występowania substancji syntetycznych i niesyntetycznych nie miały wpływu na wyniki ocen
ekologicznych, gdyż w żadnym z badanych jezior nie stwierdzono przekroczeń wartości
granicznych dla ich stężeń.
Tab. 4-15 Wykaz JCWP jeziornych objętych badaniami w latach 2011-2015 przez WIOŚ w Szczecinie
Lp.

Nazwa
jeziora

Kod jcw

Rok
badania

Pow. ha

Zlewnia
rzeki

Powiat

Gmina

Obszary
chronione

1

Będgoszcz

LW
11041

2014

264,3

Płonia

gryfiński,
pyrzycki

Stare
Czarnowo,
Pyrzyce

OSO/SOO/OSN 2

2

Będzin

LW
10936

2014

139,6

Myśla

pyrzycki

Lipiany

SOO, EU
OSN 2, obszar
poboru wody do
spożycia przez
ludzi,
OSO/SOO/RE
RE

3

Miedwie

LW
11034

2015

3527,0

Płonia

pyrzycki,
stargardzki

Pyrzyce,
Stargard,
Warnice

4

Wądół
(Lipiańskie
Płn.)

LW
10934

2013

154,5

Myśla

pyrzycki

Lipiany

OSN 2 – obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (w zlewni rzeki Płoni NVZ
6000SZ 2SG)
OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków należące do sieci Natura 2000, dyrektywa 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)
SOO – specjalne obszary ochrony siedlisk lub gatunków należące do sieci Natura 2000, dyrektywa 92/43/EWG (Dyrektywa
Siedliskowa)
RE – obszar przeznaczony do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
EU – obszar chroniony wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (jezioro
jest odbiornikiem ścieków)

Typ abiotyczny

Status JCW

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów fizyko
chemicznych wspierających
badania biologiczne grupa
3.1-3.5

Substancje syntetyczne i
niesyntetyczne grupa 3.6

Ocena stanu /potencjału
ekologicznego

Będgoszcz

3a

NAT

IV

poniżej
dobrego

I/II klasa

słaby

2

Będzin

3a

NAT

V

poniżej
dobrego

I/II klasa

zły

3

Miedwie

2a

SZCW

II

I/II

I/II klasa

dobry

4

Wądół

2b

NAT

III

poniżej
dobrego

I/II klasa

umiarkowany

SZCW – Silnie Zmieniona jednolita Część Wód
Źródło: WIOŚ w Szczecinie
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Ocena stanu JCWP

Nazwa jeziora

1

Spełnienie kryteriów dla
obszarów chronionych

l.p

Tab. 4-16 Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP jeziornych objętych monitoringiem

nie

zły

nie

zły

nie

zły

nie

zły

4.4.2

Wody podziemne

Wody podziemne występujące na terenie powiatu związane są głównie
z czwartorzędowymi utworami geologicznymi, które zarazem charakteryzują się najłatwiejszą
odnawialnością oraz najpłytszym występowaniem.
Według podziału Polski na okręgi geotermalne, województwo zachodniopomorskie
leży w obrębie okręgu szczecińsko-łódzkiego oraz pomorskiego. Okręg szczecińsko-łódzki
charakteryzuje się największą w Polsce zasobnością cieplną wynoszącą 246 00 t.p.u./km 2.
Wody geotermalne występują w utworach kredy, jury i triasu. Najbardziej zasobne zbiorniki
wód geotermalnych (temperatura powyżej 50ºC) znajdują się w zachodniej i południowozachodniej części województwa, w tym w Powiecie Pyrzyckim.
Na obszarze powiatu Pyrzyckiego zlokalizowane są 3 jednolite części wód
podziemnych PLGW600024, PLGW60007 oraz PLGW600023. Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych znajdują się poza granicami administracyjnymi powiatu. Najbliżej położone są:
w kierunku północnowschodnim GZWP nr 123 Zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów
oraz w kierunku południowowschodnim GZWP nr 135 Zbiornik Barlinek.
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Ryc. 4-5 Lokalizacja powiatu pyrzyckiego na tle JCWPd oraz GZWP

4.4.2.1

Monitoring wód podziemnych

W latach 2013-2015 WIOS w Szczecinie przeprowadził w ramach monitoringu
operacyjnego badania stanu chemicznego wód podziemnych na terenie województwa.
Występowanie wyższych stężeń azotanów odnotowano, podobnie jak w latach poprzednich,
w wodach podziemnych w obszarze OSN w zlewni rzeki Płonia.
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Źródło: WIOŚ w Szczecinie

Ryc. 4-6 Stężenia azotanów w wodach podziemnych w OSN w zlewni rzeki Płonia badanych w ramach
monitoringu regionalnego przez WIOŚ w Szczecinie oraz monitoringu operacyjnego przez PIG-PIB
w latach 2013-2015

Wyniki monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych wykonanego w latach
2013-2015 w punktach monitoringu operacyjnego wykazały, że na terenie województwa
dominowały wody o dobrym stanie chemicznym, w tym wody zadowalającej jakości (III klasy)
natomiast w przypadku punktu pomiarowego w Bielicach słaby stan chemiczny (V klasa).
Nie odnotowano występowania wód bardzo dobrej jakości (I klasy).
Tab. 4-17 Wyniki oceny jakości wód podziemnych badanych w ramach monitoringu operacyjnego przez
PIG-PIB w latach 2013-2015 roku
Lp.

Nr punktu
PIG-PIB

Nazwa punktu

Miejscowość

Gmina

Klasa
jakości
wody

Ocena stanu
chemicznego wód

1

1541

Kłęby

Kłęby

Warnice

III

dobry

2

1547

Topolinek

Topolinek

Przelewice

III

dobry

3

2217

Kluki -1

Kluki

Przelewice

III

dobry

4

2225

Pyrzyce

Pyrzyce

Pyrzyce

III

dobry

5

2522

Żabów – 1B

Żabów

Pyrzyce

III

dobry

6

2523

Bielice -1

Bielice

Bielice

V

słaby

7

2524

Lubiatowo – 1A

Lubiatowo

Przelewice

III

dobry

Źródło: WIOŚ w Szczecinie
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Występowanie podwyższonych stężeń azotanów odnotowano jedynie w wodach
podziemnych w obszarze szczególnie zagrożonym na zanieczyszczenie związkami azotu
pochodzenia rolniczego, wyznaczonym w zlewni rzeki Płoni, położonym w granicach
JCWPd nr 24. Zanieczyszczenie wód azotanami (stężenie azotanów powyżej 50 mg NO3/l)
stwierdzono łącznie w 3 punktach pomiarowych w miejscowościach w tym na terenie powiatu
w gminie Bielice (pkt 2523). Podobnie jak w latach poprzednich istotny wpływ na
kształtowanie się chemizmu wód podziemnych miały związki żelaza i manganu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w latach 2013-2015
przeprowadził monitoring jakości wód podziemnych na terenach wokół 14 mogilników
zlikwidowanych w 2011 roku, w tym na terenie w miejscowości Wołczyn w gminie Lipiany
2011.
Celem badań jest ocena zanieczyszczenia wód podziemnych metalami ciężkimi
i pestycydami oraz określenie kierunku zmian w stosunku do stanu stwierdzonego
bezpośrednio po likwidacji obiektów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że
średnie wartości stężeń większości badanych wskaźników (średnia z badań z wiosny
i jesieni) kształtowały się na poziomie I klasy (wody bardzo dobrej jakości).

4.4.3

Zagadnienia horyzontalne – gospodarowanie wodami

Wskazany obszar interwencji – gospodarowanie wodami oraz najważniejsze
działania proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych
zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-18 Zagadnienia horyzontalne – gospodarowanie wodami
Adaptacja do
zmian klimatu

renaturyzacja cieków i zbiorników wodnych

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

Edukacja
ekologiczna

rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
czasowe ograniczenia w nawadnianiu ogrodów i terenów zielonych oraz w rolnictwie w przypadku
występowania zjawiska suszy
edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, w tym
upowszechnianie retencjonowania wód opadowych i wykorzystywania jej do nawadniania np. ogrodów
przydomowych
zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w
kontekście turystycznego wykorzystania regionu

Monitoring
środowiska

4.4.4

dalsze prowadzenie monitoringu jakości wód i sytuacji hydrologicznej i hydro-meteorologicznej przez
odpowiedzialne służby
rozwój systemów prognozowania zagrożeń oraz monitorowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń
klimatycznych i hydrologicznych

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście gospodarowania
wodami.
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Tab. 4-19 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: gospodarowanie wodami
Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Kontynuacja budowy i modernizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie gmin Powiatu
Pyrzyckiego, w tym na terenie Zlewni Jeziora
Miedwie

Zadanie realizowane.
Efektem realizacji przyjętego zadania jest ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska wodnego. Zadanie to
zostało wykonane poprzez budowę systemu kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z
przesyłem do Kosina. Zadanie obejmowało wykonanie
kanałów sanitarnych oraz przykanalików obsługujących
poszczególne działki, przepompowni ścieków,
rurociągów tłocznych, przyłączy wodociągowych dla
potrzeb przepompowni oraz zasilania przepompowni
(2013-2014).
Ponadto podniesiony został standard infrastruktury
kanalizacyjnej w gminie Przelewice - wykonano przyłącza
kanalizacyjne na posesjach prywatnych, licząc od granicy
nieruchomości tych posesji do miejsca połączenia z
istniejącą instalacją wewnętrzną odbiorców usług
kanalizacyjnych w m. Kluki i Oćwieka (2013-2014).

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie gmin Powiatu Pyrzyckiego

Zadanie realizowane.
Zadanie wpłynęło na zachowanie właściwej gospodarki
ściekowej na terenie gmin oraz ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska wodnego.
Zadanie było realizowane w gminie Warnice poprzez
wybudowanie oczyszczalni ścieków Barnim oraz
likwidację oczyszczalni ścieków Wójcin I Reńsko oraz w
Przelewicach, gdzie c przebudowano oczyszczalnię
ścieków - zakup i montaż prasy typu MP08 z kompletnym
wyposażeniem do odwadniania osadu (2013).

Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gmin Powiatu Pyrzyckiego

Planowane jest wybudowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kłęby, Nowy
Przylep i Grędziec w gminie Warnice

Opracowanie Programów zaopatrzenia w wodę
na terenie niezwodociągowanych gmin powiatu

Zadanie nie było realizowane na terenie Powiatu
Pyrzyckiego. Rozbudowa sieci wodociągowej jest
prowadzona systematycznie na terenie gmin powiatu
jednak w niewystarczającym zakresie i tempie realizacji,
głównie ze względów ograniczeń finansowych.
Zadanie realizowane.

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
gmin Powiatu Pyrzyckiego

Efektem podjętych działań jest zachowanie właściwej
gospodarki wodnej na terenie gminy oraz zapewnienie
dostępu do czystej wody.
W gminie Przelewice został wybudowany odcinek sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w
miejscowości Lubiatowo i Przywodzie (2013-2015).
Ponadto wykonano modernizację systemu
wodociągowego w Zukowie (2015-2016)

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania
wody w celu dostosowania jakości wody pitnej do
standardów unijnych w gminach Powiatu
Pyrzyckiego

Zadanie realizowane.
Zadanie było realizowane w gminie Przelewice poprzez
przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości
Lubiatowo wraz z infrastrukturą techniczną (2015)

Modernizacja ujęcia wody w gminach powiatu
Likwidacja nieczynnych ujęć wody na terenie
gmin Powiatu Pyrzyckiego

Zadanie realizowane.

Budowa, przebudowa hydroforni w gminach
powiatu

Zadanie realizowane.

Opracowanie planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy oraz realizacja
programów działań, ujętych w tych planach, dla
osiągnięcia celów środowiskowych

Zadanie realizowane. Rozporządzeniem Dyrektora
RZGW w Szczecinie z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz.
Woj. Zach. z 2017 r. poz. 608) zostały określone wody
wrażliwe i obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenie związkami azotu .pochodzenia
rolniczego.

Ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych

Zadanie realizowane.

52

Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

do wód ze źródeł punktowych i obszarowych –
likwidacja nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych
Weryfikacja obszarów zagrożonych
zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł
rolniczych
Ograniczenie odpływu zanieczyszczeń
azotowych ze źródeł rolniczych przez
kontynuację budowy płyt obornikowych i
zbiorników na gnojowicę
Racjonalizacja produkcji zwierzęcej z
uwzględnieniem istniejącego i potencjalnego
oddziaływania na środowisko
Ograniczenie odpływu zanieczyszczeń
azotanowych ze źródeł rolniczych przez
indywidualnych hodowców

Ośrodek Doradztwa Rolniczego przynajmniej raz w roku
organizuje szkolenia dla rolników w zakresie realizacji
Programu działań mających w celu ograniczenia odpływu
azotu ze źródeł rolniczych na obszarze szczególnie
narażonym do którego zakwalifikowano tereny
mieszczące się w granicach administracyjnych Powiatu
Pyrzyckiego. Ponadto prowadzi działania promujące
przeciwdziałanie zanieczyszczeń wód na terenach OSN.
Ograniczanie stosowania nadmiernych dawek nawozów i
środków ochrony roślin przyczynia się do spływu
mniejszej ilości zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych
do wód, zarówno drogą powierzchniową, jak i
podziemną. Pozwala to na efektywną ochronę wód
zlokalizowanych na obszarze gmin przed negatywnymi
skutkami, jakie niesie za sobą proces eutrofizacji.
Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin jest ściśle
kontrolowane.

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą

Do opracowania planu nawożenia zobowiązani są
wszyscy prowadzący działalność rolniczą na OSN
gospodarujący na powierzchni powyżej 100 ha użytków
rolnych na OSN (stanowiących własność prowadzącego
działalność rolniczą na OSN, dzierżawionych przez niego
lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu
wieczystym). W gospodarstwie takim nie można
stosować wyższych dawek nawożenia niż dawki
wynikające z planu nawożenia. Bilans azotu na potrzeby
opracowania planu nawożenia sporządza się metodą „na
powierzchni pola”.
Zapewnienie ciągłości cieków wodnych w celu
poprawy życia biologicznego i jakości
ekologicznej wód

Zadanie realizowane.

Koordynowanie działań w zakresie edukacji
ekologicznej w zakresie racjonalnego korzystania
z zasobów wodnych

Zadanie nierealizowane.

Podjęcie prac konserwacyjnych i
modernizacyjnych obwałowań

Zadanie było realizowane przez ZZMiUW poprzez
wykonanie prac konserwacyjnych prowadzonych co roku
poprzez dwukrotne koszenie wałów. Działanie to
przyczynia się do ochrony przed powodzią

Podjęcie działań na rzecz zwiększenia retencji
wody oraz upowszechnienia proekologicznych
metod retencjonowania wody

Brak realizacji zadania przez ZZMiUW

Przeprowadzenie inwentaryzacji i odbudowa
systemów melioracyjnych

Samorząd wspiera działalność spółek wodnych poprzez
dofinansowania. Środki przekazane spółkom są
wykorzystane na bieżącą konserwację rowów
zlokalizowanych na obszarze gmin

Ujęcie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów zalewanych

Ochrona przed powodzią

Letnin – Brzesko. Odbudowa istniejących rowów
oraz drenowanie gruntów ornych (członkowie
GSW Pyrzyce) – drenowanie gruntów 70 ha

Zadanie było realizowane przez ZZMiUW poprzez
wykonanie odwadnianie potrzeb użytków rolnych

Odbudowa istniejących rowów oraz drenowanie
gruntów ornych. Gmina Kozielice - drenowanie
gruntów – 502 ha

Brak realizacji

Zakończono w 2014 roku.

Brak realizacji
Nawadnianie i odwadnianie wg potrzeb użytków rolnych

Odbudowa stacji pomp Cieszysław - 1 szt.

Brak realizacji
Nawadnianie i odwadnianie wg potrzeb użytków rolnych
Brak realizacji

Zbiornik Pstrowicki i strumień Pstrowicki od km
0+000 do km 0+470 – budowa zbiornika
retencyjnego - 0,01 mln m3

Retencja w sytuacji wystąpienia wielkiej wody

Budowa zastawki (wysokość piętrzenia 0,80m)

Brak realizacji
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Zakładany
cel

4.4.5

Podjęte zadania

Efekt

na Jez. Zaborsko

Stabilizacja poziomu wody w jeziorze, retencja jeziorowa

Budowa przepustu z zastawką (wysokość
piętrzenia 0,5m) na Jez. Piaseczno, Jez.
Bukowina

Stabilizacja poziomu wody w jeziorze, retencja jeziorowa

Brak realizacji

Budowa zastawki (wysokość piętrzenia 0,5m) na
Jez. Czarnym

Brak realizacji

Budowa jazu (światło 1,0 m wys. piętrz.1,0 m) na
Jez. Bez nazwy nr działki 77

Stabilizacja poziomu wody w jeziorze, retencja jeziorowa

Budowa jazu (wysokość piętrzenia 0,5m) na Jez.
Kościelnym

Brak realizacji

Kształtowanie przekroju poprzecznego i
podłużnego koryta rzeki Siciny w km 0+0009+445, 11+820-13+440 i 15-800-26+000 wraz
odbudową stacji pomp w km, rzeka - 21,285 km

Zadanie było realizowane przez ZZMiUW poprzez
uzyskanie stabilizacji poziomu wody w jeziorze oraz
wykonane nawodnienie podsiąkowe użytków rolnych

Prowadzenie robót budowlanych na rzece
Strumień Nieborowski 0+000 do km 0+170

Brak realizacji

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami

Dla obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami opracowano tzw. analizę SWOT
w celu wskazania mocnych i słabych stron powiatu w tym obszarze. W ten sposób poddano
analizie szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć wskutek pojawienia się potencjalnych
czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale
celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska Powiatu Pyrzyckiego.
Tab. 4-20 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami
Obszar Interwencji: Gospodarowanie wodami
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

Organizowanie szkoleń dla rolników dotyczących
wpływu działalności rolniczej na jakość wód

Duży udział użytków rolnych w strukturze użytkowania
ziemi

1.2.

Dofinansowania spółek wodnych przez samorząd

Stosowanie nadmiernych dawek nawozów i środków
ochrony roślin

1.3.

występowania wód termalnych

Obecność nieszczelnych zbiorników bezodpływowych

1.4.

zadowalająca jakość wód podziemnych

Niedostateczny rozwój sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

Przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko
oraz ocen strategicznych uwzględniających zasoby
wodne położone na obszarze gmin powiatu

Rozwój osadnictwa i gospodarki

2.2.

Funkcjonowanie monitoringu wód powierzchniowych i
podziemnych zgodnie z wymaganiami Ramowej
Dyrektywy Wodnej

Niedostateczny poziom edukacji mieszkańców

2.3.

Akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony wód
o charakterze ponadlokalnym

Zjawiska ekstremalne (np. susze, powodzie)

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami wskazała
ważne problemy jakie istnieją na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zdiagnozowane problemy
zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel poprawy. W zakresie
gospodarowania wodami najważniejszymi problemami są zatem:
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-

-

-

-

-

obecność systemów melioracyjnych wymagających odnowy → prowadzenie
dalszych działań związanych z modernizacją oraz konserwacją istniejących
systemów melioracji;
niedostateczny rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej → budowa oraz
modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ujęć wody;
duży wpływ działalności rolniczej na jakość wód → kontynuacja organizacji
szkoleń dla rolników, opracowanie planu nawożenia na obszarach OSN oraz
promowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej;
niedostateczna świadomość mieszkańców na temat wpływu działalności
rolniczej na stan wód → dalsze zwiększanie świadomości na temat
konsekwencji jakie niesie za sobą, nieprawidłowa względem środowiska
przyrodniczego, gospodarka rolna;
eutrofizacja wód skutkująca niedostateczną jakością wód powierzchniowych
oraz występowanie ponadnormatywnych stężeń substancji szkodliwych
w wodach
powierzchniowych
-→
dalsze
ograniczanie
dopływu
zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód zarówno ze źródeł
obszarowych, jak i punktowych (kontrola bezodpływowych zbiorników na
ścieki, ograniczenie stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin
i nawozów);
zmiany klimatyczne sprzyjające występowaniu lokalnych podtopień
powodujące straty w mieniu, rolnictwie, zagrożenie życia dla ludzi i siedlisk
dolinnych, rzecznych → konieczne do podjęcia działania naprawcze
(usuwanie skutków powodzi) oraz zaradcze (projektowanie przestrzeni
publicznych minimalizujących spływy powierzchniowe, właściwe projektowanie
kanalizacji deszczowych uwzględniające występowanie opadów nawalnych).

Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: gospodarowanie wodami
osiągnięte przez powiat przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-21 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: gospodarowanie wodami
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte zadania
w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

Organizacja szkoleń dotyczących
wpływu działalności rolniczej na
środowisko (w tym stan wód)

Szkolenia organizowane są
przynajmniej raz w roku.

Kontynuacja organizacji stosownych
szkoleń dla miejscowych rolników.

2

Rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej oraz kanalizacyjnej

Realizowane są dalsze
przedsięwzięcia w tym
zakresie.

Podłączanie nowych odbiorców do
sieci, kontynuacja rozbudowy
i modernizacji sieci.

3

Położenie hydrogeologiczne powiatu

Wykorzystywanie wód
termalnych do produkcji energii

Dalsze poszukiwania złóż wód
termalnych i wykorzystywanie ich
jako źródła energii

Prognoza
Zapobieganie pogarszaniu stanu wód, jak i dążenie do poprawy stanu już
zdegradowanych wód (których jakość spadła poniżej określonych prawem norm) na terenie
powinno opierać się przede wszystkim na polepszeniu stosowanej praktyki rolniczej. Pozwoli
to na ograniczenie dopływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego z obszaru zlewni.
Właściwie prowadzona gospodarka rolna przyczyni się bowiem do ograniczenia odpływu
zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, dzięki kontynuacji budowy płyt
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obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Ponadto przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk
zapewni lepsze wykorzystanie potencjału biologicznego gleb przy jednoczesnym
zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko nawozów i środków ochrony roślin.
Należy również przewidywać, iż dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
także zmniejszy stopień zagrożenia jakości zarówno wód podziemnych, jak i wód
powierzchniowych. Co więcej, również kompleksowy system selektywnej gospodarki
odpadami może ograniczyć dopływ substancji zanieczyszczających wody, co w rezultacie
zmniejszy udział wód pozaklasowych.
Ponadto zachowanie oraz przywracanie naturalnych cech cieków wodnych będzie
pozytywnie wpływało na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Ważną rolę
odgrywać będzie zachowanie obszarów zalewowych w dolinach rzecznych (np. siedlisk
leśnych związanych z cyklicznym zalewaniem, podmokłych łąk), co pozwala na zmniejszenie
przepływów w korytach rzek. Działania te również pozytywnie wpłyną na
utrzymanie/osiągnięcie
dobrego
stanu/potencjału
ekologicznego
wód
oraz
utrzymanie/osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód.

4.5

Gospodarka wodno-ściekowa

Według informacji z Plan Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014 – 2020
sytuacja gospodarki wodno – ściekowej przedstawia się następująco Tab. 4-22 i Tab. 4-23.
Tab. 4-22 Sieć wodno-kanalizacyjna w powiecie w liczbach (2016 r.)
Wskaźnik

Gmina

Bielice

Kozielice

Lipiany

Przelewice

Pyrzyce

Warnice

Liczba miejscowości posiadających wodociągi

12

10

6

22

21

13

Liczba miejscowości wymagających budowy
sieci wodociągowej

0

1

0

3

0

0

Liczba miejscowości zaopatrywanych lokalnie

0

0

-

22

-

0

Liczba miejscowości wymagających budowy
sieci kanalizacyjnej

10

4

1

7

17

3

Liczba istniejących oczyszczalni ścieków typu
mechaniczno-biologicznego

1

1

2

7

3

3

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014 – 2020

Tab. 4-23 Charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków w Powiecie Pyrzyckim (2016 r.)
Ilość ścieków
Liczba ludności
oczyszczonych [m3/rok]
obsługiwanej
przez
z
bez
opadowymi opadowych oczyszczalnię

Gmina

Lokalizacja
oczyszczalni

Miejscowości
podłączone do
oczyszczalni

Rodzaj
oczyszczalni

Bielice

Bielice

Bielice, Linie

mechanicznobiologiczna

37 400

-

1 086

Kozielice

Kozielice, Łozice,
Siemczyn, Trzebórz,
Tetyń (przyłącza w
2016r.)

mechanicznobiologiczna

376 000

250 000

1 824

Dowożone do
oczyszczalni
w Kozielicach
ze zbiorników
zbiorczych

Maruszewo, Przydarłów

-

-

-

181

Lipiany

Lipiany, Mironów,
częściowo Dębiec,
częściowo Osetna

mechanicznobiologiczna

298 000

121 206

4 330

Kozielice

Lipiany
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Gmina

Ilość ścieków
Liczba ludności
oczyszczonych [m3/rok]
obsługiwanej
przez
z
bez
opadowymi opadowych oczyszczalnię

Lokalizacja
oczyszczalni

Miejscowości
podłączone do
oczyszczalni

Rodzaj
oczyszczalni

Batowo

Batowo, Wołczyn,

mechanicznobiologiczna

13 412

10 730

540

Wołdowo

Wołdowo

mechanicznobiologiczna

1 631

1 550

96

Lubiatowo

Warnice, Karsko,
Lubiatowo, Przywodzie,
Ukiernica, Wymykowo,
Żuków

mechanicznobiologiczna z
pogłębionym
usuwaniem
biogenów

49 119

45 890

2009

Przelewice

Kluki, Kosin, Lucin,
Myśliborki, Oćwieka,
Przelewice, Ślazowo,
Laskowo, Jesionowo

mechanicznobiologiczna z
pogłębionym
usuwaniem
biogenów

97 095

52 890

1 475

Płońsko

Płońsko

mechanicznobiologiczna

5 008

4 900

268

Jesionowo

Jesionowo (szkoła)

mechanicznobiologiczna

240

240

80

Pyrzyce

Pyrzyce, Letnin,
Mechowo

mechanicznobiologiczna ze
wspomaganiem
usuwania
biogenów

1 994 000

-

12 933

Żabów

Żabów

mechanicznobiologiczna

21 000

-

1184

Krzemlin

Krzemlin

mechanicznobiologiczna

7 000

850

400

Reńsko

Reńsko

mechanicznobiologiczna

9 120

9 120

280

Wójcin

Wójcin

mechanicznobiologiczna

4 283

4 283

217

Barnim

Barnim, Warnice,
Wierzbno, Dębica,
Obryta

mechanicznobiologiczna

57 600

57 600

2 177

Przelewice

Pyrzyce

Warnice

Zaborsko, Cieszysław,
Stary Przylep

do oczyszczalni Lubiatowo - brak danych

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014 – 2020

4.5.1

Zagadnienia horyzontalne – gospodarowanie wodami

Wskazany obszar interwencji – gospodarowanie wodami oraz najważniejsze
działania proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych
zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-24 Zagadnienia horyzontalne – gospodarowanie wodami
Adaptacja do
zmian klimatu

renaturyzacja cieków i zbiorników wodnych

Nadzwyczajne

rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
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zagrożenia
środowiska

Edukacja
ekologiczna

czasowe ograniczenia w nawadnianiu ogrodów i terenów zielonych oraz w rolnictwie w przypadku
występowania zjawiska suszy
edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, w tym
upowszechnianie retencjonowania wód opadowych i wykorzystywania jej do nawadniania np. ogrodów
przydomowych
zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w
kontekście turystycznego wykorzystania regionu

Monitoring
środowiska

4.5.2

dalsze prowadzenie monitoringu jakości wód i sytuacji hydrologicznej i hydro-meteorologicznej przez
odpowiedzialne służby
rozwój systemów prognozowania zagrożeń oraz monitorowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń
klimatycznych i hydrologicznych

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań,
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście gospodarowania
wodami - tabela wspólna z rozdziałem 4.4
Realizacja dotychczas wyznaczonych celów i zadań nie wpływa negatywnie na
proces adaptacji do zmian klimatu i może wręcz zapobiegać powstaniu nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska. Dotyczy to w szczególności ochrony przed zrzutami ścieków do wód
powierzchniowych i zanieczyszczenia ściekami wód podziemnych, co jest realizowane
między innymi poprzez systematyczną modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej oraz
dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto podejmowane działania
konserwacyjne pozwalają ograniczyć występowanie awarii sieci (np. pęknięć rurociągu).
Zadaniom towarzyszy monitoring wód powierzchniowych i podziemnych oraz edukacja
ekologiczna.

4.5.3

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: gospodarka wodno-ściekowa

Dla obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa dokonano tzw. analizy SWOT
i wskazano mocne oraz słabe strony powiatu we ww. obszarze, a także przeanalizowane
zostały szanse i zagrożenia wynikające z potencjalnych czynników zewnętrznych. Stanowią
one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale celów i kierunków działań w ramach
strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-25 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
Obszar Interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

Podejmowanie działań związanych z budową
i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Straty wody w systemach wodociągowych

1.2.

Systematyczna dbałość o prawidłowy stan techniczny
elementów infrastruktury sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej

Obecność nieszczelnych zbiorników bezodpływowych

1.3.

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

Zły stan techniczny niezmodernizowanej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

1.4.

Wzrastająca liczba mieszkańców korzystających z sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

Dysproporcja między wybudowaną siecią
wodociągową a siecią kanalizacyjną

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

Nowelizacja regulacji prawnych

Możliwość wystąpienia skażeń wody pitnej
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Obszar Interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
2.2.

Możliwość uzyskania dofinansowań na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

Niedostateczny stopień skanalizowania gmin wiejskich;

2.3.

-

Nielegalne zrzuty ścieków do wód powierzchniowych

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
wskazała istotne problemy jakie istnieją na terenie powiatu. Zdiagnozowane problemy
zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel poprawy. W zakresie
Gospodarowania wodami najważniejszymi problemami są zatem:
- niedostateczny rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach
wiejskich
→
budowa
oraz
modernizacja
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz ujęć wody;
- obecność nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, rozprzestrzenianie się odorów →
dążenie
do
skutecznej
likwidacji
zbiorników
poprzez
wymianę
bezodpływowych zbiorników na sieć kanalizacyjną;
- dysproporcja między wybudowaną siecią wodociągową a siecią kanalizacyjną
→ podejmowanie działań w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach wiejskich;
- problem utylizacji ścieków na obszarach wiejskich nie posiadających
oczyszczalni ścieków → budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(dofinansowania z budżetu gminy w tym zakresie).
- niekontrolowane przedostawanie się zanieczyszczeń ze spływów
powierzchniowych oraz emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
i podziemnych skutkująca ponadnormatywnym stężeniem zanieczyszczeń
w wodach → wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń i etapowanie procesów
eksploatacyjnych.
Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-26 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
L.p.

1

2

Uwarunkowania lub
podjęte zadania w
przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

Rozbudowa i
modernizacja sieci
wodociągowej

Wg danych GUS w 2016 r. długość czynnej
sieci rozdzielczej wynosiła 175,8 km, natomiast
liczba przyłączy prowadzących do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to
2981 (ok. 69% ogółu ludności). W 2015 r. z
sieci korzystało 27730 podmiotów.
Realizowane i planowane są dalsze
przedsięwzięcia w tym zakresie.

Podłączanie nowych odbiorców do
sieci, kontynuacja rozbudowy
i modernizacji sieci.

Rozbudowa i
modernizacja sieci
kanalizacyjnej

Wg danych GUS w 2016 r. długość czynnej
sieci kanalizacyjnej wynosiła 325,3 km,
natomiast liczba przyłączy prowadzących do
budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania to 5 645. W 2015 roku z sieci
korzystało 38 336 osób (tj. 95,3% ogółu
ludności). Realizowane i planowane są dalsze
przedsięwzięcia w tym zakresie.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
celu podłączania nowych odbiorców
sieci wodociągowej, kontynuacja
rozbudowy i modernizacji sieci.
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Prognoza
W ciągu ostatnich lat obserwuje się korzystne zmiany w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych, co wynika między innymi z inwestycji prowadzonych
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Prowadzenie dalszych działań w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejącej
sieci wodociągowej pozwoli zapewnić wszystkim mieszkańcom powiatu wody pitnej
odpowiedniej jakości. Ponadto zwiększy się również efektywność funkcjonowania sieci
wodociągowych, w tym przede wszystkim zmniejszone zostaną straty wody w systemach
przesyłowych.
Co ważne, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zmniejszy także stopień
zagrożenia wód podziemnych jednocześnie wpływając na poprawę jakości wód
powierzchniowych.
Ponadto właściwie prowadzona gospodarka rolna przyczyni się do ograniczenia
odpływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, dzięki kontynuacji budowy płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę a przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk zapewni
lepsze wykorzystanie potencjału biologicznego gleb przy jednoczesnym zmniejszeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko nawozów i środków ochrony roślin.

4.6

Zasoby geologiczne

Złoża kopalin należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego
podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz
kompleksowym wykorzystaniu, w tym kopalin towarzyszących.
Na terenie powiatu znajdują się tereny na których wydobywane są kopaliny takie jak
kreda jeziorna, piaski, surowce ilaste ceramiki budowlanej. Ponadto na terenie gminy
Pyrzyce znajdują się wody termalne. Wykaz zasobów złóż kopalin zlokalizowanych na
terenie powiatu wraz ze stopniem rozpoznania zasobów i stanem ich zagospodarowania,
a także wielkością wydobycia przedstawiono w tabeli Tab. 4-27.
Tab. 4-27 Wykaz złóż kopalin zlokalizowanych na terenie Powiatu Pyrzyckiego wraz ze stanem ich
zagospodarowania
Zasoby w tys. t.
Lp.

Nazwa złoża
geologiczne bilansowe

przemysłowe

Stan zagospodarowania złoża

Kreda jeziorna
1

Będgoszcz

4 828

-

P

2

Giżyn

8 555

-

P

3

Lubiatowo

10 843

-

P

4

Lubiatowo II

636

-

Z

5

Lubiatowo III

78

-

Z

6

Lubiatowo IV

1427

-

E
(rozpoczęto eksploatację w 2017 r.)

7

Wierzbno

3 061

-

P

Piaski i żwiry
8

Letnin

156

-

Z

9

Parsów

238

238

E

10

Płońsko

75

-

Z
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Zasoby w tys. t.
Lp.

Nazwa złoża
geologiczne bilansowe

przemysłowe

Stan zagospodarowania złoża

11

Strzyżno

289

289

E
(częściowo położone w powiecie
Stargardzkim oraz w Powiecie
Pyrzyckim w gm. Warnice)

12

Trzebórz

34

-

T

Surowce ilasta ceramiki budowlanej
13

Kluczewo

127

-

Z

14

Pyrzyce

93

-

Z

-

E

Wody termalne
15

Pyrzyce

3

340 m /h

Objaśnienia:
E - złoża eksploatowane
P - złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo
T - wody termalne
Z – złoże z którego wydobycie zostało zaniechane
Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII 2016 r. (PIG)

Głównym surowcem występującym w rejonie są wody termalne ujęte w tzw. Zbiorniku
Pyrzyckim. Zbiornik Pyrzycki jest częścią ogromnego dolnojurajskiego zbiornika wód
geotermalnych o zasięgu środkowoeuropejskim. Zbiornik ten swoją wielkością i stałością
cech kolektorskich jest fenomenem na skalę europejską, zważywszy na warunki w jakich
powstawał. Jednoczenie te lądowe warunki powstania dolnojurajskiego zbiornika,
spowodowały duże zróżnicowanie miąższości warstw wodonośnych, ich porowatości
i przepuszczalności oraz zawartości części ilastych i pylastych, a także rodzaju spoiwa.
Rejon Pyrzyc i prawdopodobnie cały region szczeciński, charakteryzuje się wyjątkowo
dobrymi własnościami kolektorskimi warstw dolnojurajskich, chociaż i tutaj obserwuje się
znaczne zróżnicowanie tych własności warstw wodonośnych na niewielkich, rzędu 1,5 km
odległościach. Wody termalne to wody lecznicze o temperaturze na wypływie co najmniej
20°C lub wody podziemne wykorzystywane jako nośnik energii.
Na terenie Pyrzyc eksploatowane są złoża na potrzeby grzewcze. Zasoby te są
objęte koncesją na eksploatację. Zasoby bilansowe eksploatacyjnie wynoszą 340 m3/h.
W powiecie dokonano także rozpoznania złóż kredy jeziornej - wapienia łąkowego.
Jest to osad czwartorzędowy występujący z gytią wapienną i torfem. Wydobywana kreda
wykorzystywana jest jako nawóz w rolnictwie. Udokumentowane złoża kredy na terenie
powiatu zaprezentowano w Tab. 4-27. Wydobycie kredy jeziornej w porównaniu do roku
poprzedniego było niższe. Znacznie mniejsze wydobycie jest wynikiem zaniechania
eksploatacji złoża Lubiatowo III w 2016 r. (z powodu wyczerpania zasobów), które do
niedawna było głównym źródłem tej kopaliny. Wydobycie kredy jeziornej ma generalnie
tendencję spadkową. W 2017 r. zaczęto eksploatować złoże Lubiatowo IV.
Na terenie Powiatu Pyrzyckiego rozpoznano zasoby złóż piasków i żwirów dla 5 złóż.
Ich stan zagospodarowania, a także wielkość wydobycia podano w Tab. 4-27.
Surowce do produkcji ceramiki budowlanej występują na terenie całego kraju, w tym
również na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Podstawowymi surowcami do produkcji ceramiki
budowlanej są różnorodne skały ilaste. Udokumentowane złoża surowców ilastych
zlokalizowane to: Kluczewo i Pyrzyce, oba są traktowane jako złoża zaniechane i nie są
eksploatowane.
Na terenie powiatu znajdują się znaczne obszary torfowisk. Jednak zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Państwowego Instytutu
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Geologicznego na terenie Powiatu Pyrzyckiego nie udokumentowano żadnego złoża torfu.
Obszary torfowe występują w większości w części dolin rzek i jezior. W Torf jest
czwartorzędowym, utworem organicznym. Powstaje w procesie długotrwałego odkładania się
i częściowego rozkładu szczątków roślin. Do procesu powstania torfu wymagany jest wysoki
poziom wód gruntowych i ograniczony dopływ powietrza. Około 70 % torfowisk znajduje się
w północnej części kraju.

4.6.1

Zagadnienia horyzontalne – zasoby geologiczne

Wskazany obszar interwencji – zasoby geologiczne oraz najważniejsze działania
proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych zagadnień
horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-28 Zagadnienia horyzontalne – zasoby geologiczne
właściwy sposób pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania złóż z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technik i narzędzi optymalizacji przeróbki surowców
Adaptacja do
zmian klimatu

ograniczenie presji na wody i gleby
uwzględnianie w dokumentach planistycznych, przede wszystkim w mpzp, informacji o
udokumentowanych złożach kopalin oraz stosowanie odpowiednich zapisów po eksploatacji złóż celem
zapobiegania erozji gruntów

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

Edukacja
ekologiczna

odpowiednie zabezpieczanie powierzchni ziemi w związku z eksploatacją kopalń odkrywkowych, celem
minimalizacji negatywnego wpływu na gleby oraz minimalizacji ryzyka osuwisk i erozji
odpowiednie zabezpieczanie powierzchni ziemi w związku z eksploatacją kopalń odkrywkowych, których
działalność prowadzi do zmiany stosunków wodnych
prowadzenie działań mających na celu informowanie społeczeństwa zarówno o korzyściach płynących z
wykorzystania poszczególnych rodzajów złóż, jak i o zagrożeniach dla ludzi i środowiska z tym
związanych
stała współpraca z WIOŚ celem pozyskiwania najbardziej aktualnych danych w zakresie monitoringu wód
podziemnych

Monitoring
środowiska

4.6.2

prowadzenie kontroli podmiotów podejmujących/prowadzących eksploatację złóż kopalin pod katem
stosowania środków ochrony zasobów złoża, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, a
także prowadzenia prac rekultywacyjnych terenów poeksploatacyjnych

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście zasobów
geologicznych.
Tab. 4-29 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: zasoby geologiczne

Ochron
a
zasobó
w złóż
kopalin

Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Aktualizacja i weryfikacja inwentaryzacji złóż surowców
mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony
środowiska dla obszaru powiatu

brak danych
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania
postanowień udzielonych koncesji oraz eliminacja
nielegalnych eksploatacji

brak danych

Sporządzanie wytycznych do studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i
planów zagospodarowania przestrzennego powiatu i
planów miejscowych z uwzględnieniem zapisów o
ochronie terenu złóż przed ich trwałym
zainwestowaniem

w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego uwzględnione zostały wszystkie
znane złoża w granicach ich udokumentowania
oraz wprowadzono zapisy o ochronie ich
obszarów przed trwałym zainwestowaniem.

Racjonalne zagospodarowanie terenu występowania
zasobów wód leczniczych oraz rozwój lecznictwa
uzdrowiskowego w Pyrzycach

brak danych

Rekultywacja nielegalnych wyrobisk i zapobieganie
powstawaniu ich

Zadania nierealizowane, ze względu na brak
konieczności. Na terenie powiatu Pyrzyckiego
nie funkcjonują nielegalne wyrobiska, wobec
powyższego nie było również konieczności
opracowania programu likwidacji terenów, na
których prowadzona jest nielegalna eksploatacja
surowców mineralnych

Opracowanie programu likwidacji terenów, na których
prowadzona jest nielegalna eksploatacja surowców
mineralnych
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

4.6.3

Na terenie Powiatu Pyrzyckiego funkcjonują
dwie czynne kopalnie, kopalnia „Lubiatowo IV”
położona na terenie, gminy Przelewice, kopalnia
„Parsów” położona na terenie gminy Bielice oraz
Strzyżno w większości zlokalizowane poza
granicami powiatu.

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: zasoby geologiczne

Dla obszaru interwencji: zasoby geologiczne dokonano tzw. analizy SWOT
i wskazano mocne oraz słabe strony powiatu we ww. obszarze, a także przeanalizowane
zostały szanse i zagrożenia wynikające z potencjalnych czynników zewnętrznych. Stanowią
one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale celów i kierunków działań w ramach
strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-30 Analiza SWOT w obszarze interwencji: zasoby geologiczne
Obszar Interwencji: Zasoby geologiczne
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

Eksploatacja złóż (kopalnie kredy jeziornej, piasków i
żwiru, wód termalnych)

Degradacja powierzchni ziemi wskutek eksploatacji
zasobów kopalin

1.2.

Potencjalny rynek zbytu surowców kopalnych na
obszarze powiatu

Koszty związane z rekultywacją zdegradowanego
terenu

1.3.

-

Wyczerpywanie się złóż

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

Potencjalna możliwość tworzenia nowych miejsc pracy
przez inwestorów przy procesie wydobywania kopalin

Konflikty społeczne związane z wykupem gruntów
w celu eksploatacji kopalin

2.2.

prace badawcze Państwowego Instytutu Geologicznego
gwarantujące odpowiednie rozpoznanie terenu

Możliwość negatywnego wpływu kopalni na wody
podziemne oraz stosunki wodne zlewni wód
zlokalizowanych na obszarze powiatu

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Zasoby geologiczne wskazała dość
istotne problemy jakie istnieją na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zdiagnozowane problemy
zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel poprawy. W zakresie
zasobów geologicznych najważniejszymi problemami są:
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-

-

degradacja powierzchni ziemi w wyniku wydobywania kopalin →
przeprowadzanie rekultywacji zdegradowanych terenów;
powodowanie szkód w środowisku wskutek eksploatacji złóż kopalin →
zastosowanie środków ograniczających szkody w środowisku;
wyczerpywanie się złóż kruszywa mineralnego → eksploatacja złóż kopalin
prowadzona w sposób gospodarczo uzasadniony oraz zapewnienie
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;
brak planów zagospodarowania terenów po eksploatacji złóż skutkujące
postępującą erozją gruntów, a także brak zabezpieczeń wyrobisk stwarzające
niebezpieczeństwo dla ludzi → konieczne do podjęcia działania naprawcze
w postaci rekultywacja obszarów w kierunku wodnym i/lub leśnym oraz
zaradcze zabezpieczenie skarp wyrobisk.

Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Zasoby geologiczne
osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-31 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Zasoby geologiczne
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

położenie geologiczne stwarzające
możliwości pozyskiwania
surowców

eksploatacja 4 złóż kopalin, w tym
wód termalnych na terenie Powiatu
Pyrzyckiego

kontynuacja prowadzonych działań

2

monitoring zasobów geologicznych

monitoring zasobów geologicznych
prowadzony przez uprawnione do
tego jednostki

kontynuacja prowadzonych działań.

Prognoza
W wyniku wyznaczenia granic obszarów przeznaczonych do eksploatacji przewiduje
się, że wydobycie surowców mineralnych, zasobów wody i energii oraz ich wykorzystanie
będzie prowadzone w sposób racjonalny tzn. w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Należy w tym zakresie uwzględnić interes społeczności lokalnej oraz koszty
środowiskowe. Program ochrony środowiska jest narzędziem, które powinno umożliwiać
samorządowi gminnemu uzyskiwanie wpływu (opinia) na etapie pozyskiwania koncesji.
Mimo to, na terenie Powiatu Pyrzyckiego istnieje zagrożenie dewastacji krajobrazu
i środowiska przyrodniczego na skutek eksploatacji surowców mineralnych. Tereny
zdegradowane, zwłaszcza w rejonie eksploatacji kruszyw, będą stopniowo poddawane
rekultywacji. Przewiduje się, że na tych terenach zostaną przywrócone naturalne walory
przyrodnicze, które wpłyną pozytywnie na kształt krajobrazu.

4.7

Gleby

Powiat Pyrzycki posiada żyzne i bogate w próchnicę gleby. Podstawowym typem gleb
są gleby czarnoziemy leśno-łąkowe, gleby mułowe i mułowo-glejowe oraz gleby płowe
właściwe, które prawie w całości przeznaczone są pod uprawę polową. Ich wartość
bonitacyjna sięga od II do IV klasy. Z obszarem zastoiska pyrzyckiego związane jest
występowanie czarnych ziem pyrzyckich, najżyźniejszych gleb na Pomorzu Zachodnim.
Zaliczane od I do III klasy bonitacyjnej.
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Gleby bagienne zajmują stosunkowo duży obszar. W obniżeniach terenu, na
siedliskach podmokłych, terenach przyjeziornych wytworzyły się gleby torfowe i murszowe.
Występują w dolinie rzeki Płoni, wokół jezior: Miedwie, Będgoszcz i Sitno. Gleby bagienne
użytkowane są głównie jako łąki i pastwiska.
Gminy dążą do poprawy struktury jakościowej i wartości przyrodniczej użytków
rolnych. W tym celu zalecane są rolnikom prawidłowe prowadzenie zmianowania roślin,
a także właściwe nawożenie mineralne i organiczne. W związku z restrukturyzacją
i unowocześnianiem gospodarki rolnej, proponuje się rolnikom dotacje unijne. Środki można
uzyskać z Programu wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW.
Systematyczne badania zasobności gleb na terenie powiatu są wykonywane przez
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Szczecinie.
Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu
W związku z tym, że ok. 80% Powiatu Pyrzyckiego objęte jest Programem OSN, na
terenie tym prowadzona jest ciągła promocja wdrażania zasad dobrej praktyki rolnej wśród
rolników. W ten sposób promowane jest wśród rolników prowadzenie racjonalnej gospodarki
gruntami rolnymi. Rolnictwo jako jedna z gałęzi gospodarki wpływające znacząco na
środowisko przy nieumiejętnym stosowaniu nawozów może prowadzić do pogorszenia stanu
wód. Z uwagi na realne zagrożenie rozpraszania azotu i fosforu do środowiska, należy
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ich aplikowanie. Stosowanie nawozów
w odpowiednich ilościach i terminach wpływa znacząco na wykorzystanie ich przez rośliny,
zmniejszając straty ponoszone przez producentów rolnych, a także minimalizując zagrożenie
dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności środowiska wodnego.
Ruchy masowe ziemi, osuwiska
Według stanu na 2007 r. osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania
ruchów masowych na terenie powiatu zidentyfikowano 11 osuwisk, 20 obszarów
predysponowanych do występowania ruchów masowych natomiast szacunkowa
powierzchnia objęta ruchami masowymi to ok. 10-20 km2 (źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl).
Tereny pokolejowe, poprzemysłowe, powojskowe
W granicach administracyjnych Powiatu Pyrzyckiego, według informacji
z opracowania pn. „Obszary poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe w województwie
zachodniopomorskim”, 2014 r., nie występują tereny poprzemysłowe i powojskowe.
Zidentyfikowano natomiast na terenie 3 gmin tereny pokolejowe (Przelewice, Kozielice,
Warnice). Obszary pokolejowe, jako wyjątkowy przykład obszarów poprzemysłowych, to
najczęściej elementy likwidowanej infrastruktury kolejowej, związanej z nieczynnymi lub
pozostającymi w użyciu liniami i stacjami kolejowych. Dwie pierwsze gminy planują
zagospodarować tereny liniowe i przeznaczyć je na funkcje turystyczne i rekreacyjne (ścieżki
rowerowe i rowerowo-piesze). Kluczową barierą, z którą borykają się gminy jest bariera
finansowa. Brak środków na dokładne zbadanie terenu, rekultywację oraz rewitalizację
obszarów uniemożliwia realizację inwestycji i powoduje konieczność odkładania ich
w czasie. W przypadku Warnic dodatkową bariera w realizacji zadań jest brak uregulowanej
kwestii własności.
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4.7.1

Zagadnienia horyzontalne – gleby

Wskazany obszar interwencji – gleby oraz najważniejsze działania proekologiczne
Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych zagadnień horyzontalnych,
którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-32 Zagadnienia horyzontalne – gleby
stworzenia systemu upraw oraz zagospodarowania gruntów rolniczych odpornych na zmiany klimatu
zachowanie trwałych użytków zielonych oraz ich odpowiednie koszenie
przeciwdziałanie powstawaniu wielkoobszarowych monokultur
Adaptacja do
zmian klimatu

prowadzenie działań mających zwiększyć retencję glebową, głównie poprzez wprowadzanie małych
zbiorników retencyjnych, oczek wodnych i rowów nawadniających, zachowanie trwałych użytków
zielonych i zadrzewień śródpolnych
podejmowanie prac zmniejszających nadmierne zagrożenie erozją, np. wsiewki poplonowe, międzyplony
ścierniskowe

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

dokonanie pełnej inwentaryzacji obszarów narażonych na osuwanie się mas ziemnych oraz
uwzględnianie możliwości występowania takich zagrożeń w planowaniu przestrzennym

Edukacja
ekologiczna

prowadzenie działań edukacyjnych dla rolników w zakresie: promowania rolnictwa ekologicznego
i integrowanego, zapobiegania zanieczyszczeniom gleb środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi,
ochrony gleb przed erozją i zakwaszeniem

Monitoring
środowiska

4.7.2

prowadzenie monitoringu terenów szczególnie narażonych na osuwanie się mas ziemnych
stała współpraca z WIOŚ oraz IUNG celem pozyskiwania aktualnych danych w zakresie stanu gleb

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście ochrony gleb.
Tab. 4-33 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: gleby

Ochrona i poprawa jakości gleb oraz
rekultywacja terenów zdegradowanych

Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Przeprowadzenie inwentaryzacji degradacji gleb na
terenie powiatu

Zadania nie były realizowane

Opracowanie Programu zalesień zdegradowanych gleb
na terenie gmin powiatu
Propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczych
wśród rolników oraz wdrażanie jego zasad

Zadanie jest realizowane przez WODR.
WODR organizuje szkolenia, na których
szczegółowo omawia Zasady Dobrej Praktyki
Rolniczej: m.in. stosowanie nawozów i środków
ochrony roślin.

Promowanie działań polegających na ochronie gleb
przed erozją i zakwaszeniem

Zadanie jest realizowane przez WODR, OSChR

Rozwój systemu monitoringu gleb i kontrola ich jakości

Zadanie jest realizowane przez WODR, OSChR
oraz WIOŚ w Szczecinie. Badania jakości gleb
pozwalają na dokonanie analizy ich stanu oraz
wyznaczenie ewentualnych procesów
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt
degradujących gleby

4.7.3

Opracowanie bazy danych w zakresie jakości gleby i
ziemi na terenie powiatu

Zadanie nie było realizowane

Przeprowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych

Brak danych

Prowadzenie systematycznych kontroli obiektów hodowli
zwierząt średnich i dużych oraz postępowania z
gnojowicą

Brak danych

Rekultywacja składowisk odpadów

Brak danych

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Gleby

Dla obszaru interwencji: Gleby wykonano tzw. analizę SWOT wskazując na mocne
i słabe strony powiatu we wskazanym powyżej obszarze oraz analizując szanse i zagrożenia
jakie mogą wyniknąć w wyniku pojawienia się potencjalnych czynników zewnętrznych.
Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale celów i kierunków działań
w ramach strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-34 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Gleby
Obszar Interwencji: Gleby
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

korzystne warunki naturalne do produkcji rolniczej

duży udział użytków rolnych w strukturze użytkowania
ziemi obszaru gminy

dobrze rozwinięte rolnictwo

niska świadomość ekologiczna mieszkańców, w tym
rolników.

1.3.

likwidacja mogilników przyczyniły się do poprawy jakości
systemów przyrodniczych

spływy stosowanych środków ochrony roślin i nawozów
z pól do wód podziemnych i powierzchniowych

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

wzrost popytu na regionalne produkty spożywcze i
ekologiczne

brak rynku zbytu i niskie ceny produktów rolnych

2.2.

bezpłatne doradztwo rolnicze

lekceważenie dobrej praktyki w ochronie roślin

wdrażanie programów rolnośrodowiskowych

wzrost zanieczyszczenia gleb wskutek niewłaściwej
gospodarki wodno-ściekowej

1.1.
1.2.

2.3.

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Gleby wskazała warte uwagi
problemy jakie istnieją na terenie powiatu. Zdiagnozowane problemy zostały poniżej opisane
według schematu: stan aktualny → cel poprawy. W zakresie gleb najważniejszymi
problemami są zatem:
- niewystarczająca ochrona gleb przed degradacją → racjonalne wykorzystanie
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz preferowanie nawozów
naturalnych np. obornika oraz wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
(KDPR);
- niewystarczające działania w zakresie rekultywacji gleb zdegradowanych →
rekultywowanie gleb wymagających przeprowadzenia zabiegów naprawczych;
- zbyt niska edukacja ekologiczna rolników → wzrost aktywności
w prowadzeniu działań związanych z edukacją ekologiczną rolników
w zakresie ochrony gleby;

67

-

-

niewystarczające działania w zakresie zagospodarowanie terenów
nieprzydatnych rolniczo → zalesianie i zakrzewianie tych terenów
zmiany klimatyczne powodujące wzrost temperatury oraz zmniejszenie ilości
opadów powodujące nasilające się przesuszanie gruntów, pogłębiają także
ich erozję → dobór odpowiednich upraw i zabiegów agrotechnicznych,
zalesienia oraz utrzymywanie trwałych użytków zielonych;
brak pełnej inwentaryzacji terenów podatnych na ruchy masowe, ryzyko
przeznaczenia w dokumentach planistycznych terenu podatnego na ruchy
masowe pod zabudowę – niebezpieczeństwo dla ludzi i budynków → prace
nad
inwentaryzacją
terenów
osuwiskowych
oraz
uwzględnianie
w dokumentach planistycznych potencjalnego niebezpieczeństwa ze strony
ruchów masowych.

Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Gleby osiągnięte przez
Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-35 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Gleby
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

zanieczyszczenia gleb metalami
ciężkimi oraz WWA nie
przekraczają najwyższych
dopuszczalnych wartości -w
żadnym punkcie nie stwierdzono
przekroczeń najwyższych
dopuszczalnych wartości dla
metali ciężkich oraz WWA w
glebach wyznaczonych
rozporządzeniem MŚ.

Dobra jakość gleb

Kontynuacja prowadzonych działań.

2

Wdrażanie Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej (KDPR).

Zasady KDPR są na bieżąco
wdrażane.

Kontynuacja prowadzonych działań.

3

likwidacja mogilników

Na terenie powiatu nie
występują mogilniki; poprawa
jakości systemów
przyrodniczych

dalszy monitoring jakości wód
podziemnych na terenach wokół
zlikwidowanego mogilnika

Prognoza
W ciągu ostatnich lat obserwowany jest trend związany z utrzymywaniem się jakości
gleb na podobnym poziomie.
Stan jakości gleb użytkowanych rolniczo będzie się systematycznie poprawiał ze
względu na coraz większą świadomość rolników w zakresie ochrony gleb. Ponadto duże
znaczenie mają również możliwości pozyskiwania dotacji finansowych ze środków UE
w postaci programów rolnośrodowiskowych. Przestrzeganie zasad Kodeksu Dobry Praktyk
przyczyni się do ochrony gleb najwyższej jakości, a dzięki racjonalnemu gospodarowaniu
zostaną zachowane wartości przyrodnicze.
Ponadto likwidacja wszystkich mogilników niewątpliwie przyczyniła się do poprawy
jakości systemów przyrodniczych.
Ze względu na rolniczy charakter powiatu problemem dla środowiska glebowego
może stać się nadmierne nawożenie mineralne pól uprawnych powodujące kumulację
zanieczyszczeń, w tym głównie związkami azotu. Spływ tych substancji drogą podziemną
i powierzchniową pól może z kolei powodować zanieczyszczenia wód zlokalizowanych na
terenie powiatu.
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4.8

Gospodarka
odpadów

odpadami

i

zapobieganie

powstawaniu

Od 1 lipca 2013 r. w gminach funkcjonuje system gospodarowania odpadami
komunalnymi, którego główną zmianą było przeniesienie obowiązku zorganizowania odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy. Gmina pobiera od
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią sposobów postępowania
z odpadami. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się w ramach regionów
gospodarki odpadami komunalnymi, które wyznaczane są aktualnie w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023, który obecnie zgodnie z wymogami prawnymi podlega
procesowi aktualizacji. W ramach tworzenia aktualizacji WPGO 2016 weryfikacji podlegają
granice regionów gospodarki odpadami komunalnymi oraz statusy regionalnych
i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W poniższej tabeli zaprezentowane zostały ilości zmieszanych odpadów
komunalnych zebranych w latach 2015-2016.
Tab. 4-36 Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

2015

2016

1

ogółem

Mg

9 211,65

9 308,90

2

ogółem na 1 mieszkańca

kg

228,1

232,0

3

z gospodarstw domowych

Mg

7 334,09

7 141,77

4

odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca

kg

181,6

178,0

Źródło: GUS 2017

Na podstawie danych z GUS 2017 – Bank Danych Lokalnych – w 2016 roku
w Powiecie Pyrzyckim zlikwidowano 6 nielegalnych miejsc porzucenia odpadów. Podczas
likwidacji usunięto 0,2 Mg odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. do likwidacji
pozostawało 6 nielegalnych miejsc porzucenia odpadów. W porównaniu z rokiem 2015,
liczba nielegalnych miejsc porzucenia odpadów nieznacznie wzrosła, ale porzucono na nich
mniejszą ilość odpadów.
Większość utworzonych „dzikich wysypisk” na obszarze gmin województwa
zachodniopomorskiego pochodzi sprzed lipca 2013 roku, tj. sprzed okresu, kiedy wdrożono
w gminach nowy system funkcjonowania gospodarki odpadami, co nie zmienia faktu, że
odnotowywane są ciągłe przypadki nielegalnego porzucania odpadów przy drogach,
w rowach, lasach, na nieużytkach rolnych. Miejsca te są na bieżąco sprzątane przez gminy
w celu uniknięcia nagromadzenia się dużej ilości odpadów w jednym miejscu. Głównym
problemem związanym z likwidacją „dzikich wysypisk” i przeprowadzeniem rekultywacji
stanowi brak środków finansowych przeznaczonych na te działania w budżetach gmin.
Województwo zachodniopomorskie w 2012 roku zostało podzielone na 4 regiony
gospodarki odpadami, w których wyznaczono regionalne, zastępcze oraz planowane
instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Powiat Pyrzycki należy do regionu
Zachodniego. Zgodnie z założeniami obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania
odpadami, wszystkie odebrane zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady
zielone i inne bioodpady muszą być przetworzone i zagospodarowane w tym regionie,
w którym zostały wytworzone. Natomiast odpady zebrane selektywnie mogą być
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przetwarzane i zagospodarowywane poza granicami regionu, w którym zostały selektywnie
zebrane. Funkcjonujący obecnie system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada,
iż pełną odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz właściwe zagospodarowanie odpadów ponosi gmina.
Na terenie Powiatu Pyrzyckiego nie funkcjonuje żadne czynne składowisko odpadów
komunalnych. Jedyne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zlokalizowane jest w m. Karniewo (kwatera nr 2) w gminie Pyrzyce. W marcu 2012 r. została
wydana decyzja o zamknięciu wyżej wspomnianego składowiska. Składowisko obecnie jest
w trakcie rekultywacji. Przewidywany rok zakończenia rekultywacji 2016
Na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonowało 87 punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) stan na dzień 31.12.2015 r.,
z czego 1 w Pyrzycach. Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady: 15 01 01, 15 01
06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 02 03, 20 01 32, 20 01 35*, 20 01 36, 20 02 01, 20 03
07.
W Załączniku nr 1 WPGO na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2023-2028 przedstawiono dane dotyczące planowanych do budowy obiektów. Sześć
z nowych punktów ma powstać w gminach:
- Lipiany, gdzie będą mogły być przyjmowane odpady o kodach: 15 01 01, 15
01 04, 15 01 06, 16 01 03, 20 01 02, 20 01 40, 20 01 13, 20 01 28, 20 01 36,
13 01 01, 13 01 05, 13 01 10, 13 01 12, 13 02 04, 13 02 06, 13 02 08. Planuje
się zakończenie budowy w 2020 r. Jednostką realizującą jest Związek Gmin
Dolnej Odry. Przewiduje się dofinansowanie z WFOŚiGW, POIiŚ.
- Pyrzyce, gdzie będą mogły być przyjmowane odpady o kodach: 15 01 01, 15
01 02, 15 01 04, 15 01 05, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 08, 13 03 10, 13 04 02,
13 05 01, 13 05 03, 13 05 07, 13 07 01, 13 07 03, 13 08 02, 13 08 99, 20 01
13*, 20 01 21*, 20 01 26*, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 80, 20 01 01,
20 01 10, 20 01 38, 20 01 40, 20 03 07, 20 01 36, 17 01 01, 20 03 07, 17 09
04, 20 01 32, 20 01 10, 20 01 23, 20 01 36, 15 01 01, 15 01 07, 20 01 31*, 20
01 08, 20 01 33*, 20 01 99, 20 01 35*, 15 01 05, 20 01 36, 15 01 02, 20 02 01.
Planuje się że budowa zostanie zakończona w 2016 r. Jednostką realizującą
jest Eko – Myśl sp. z o o. finansowanie odbywać się będzie ze środków
własnych
- Pyrzyce, gdzie będą mogły być przyjmowane odpady o kodach: 15 01 01, 15
01 06, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04, 16 01 03, 15 01 05, 20 01 35*. Planuje
się że budowa zostanie zakończona w 2016 r. Jednostką realizującą jest Eko
– Myśl sp. z o o. finansowanie odbywać się będzie ze środków własnych
- Bielice gdzie będą mogły być przyjmowane odpady o kodach: 13 01 01*, 15
01 04, 13 01 05*, 15 01 06, 13 01 10*, 16 01 03, 13 01 12*, 20 01 02, 13 02
04*, 20 01 13*, 13 02 06*, 20 01 28, 13 02 08*, 20 01 32, 13 03 06*, 20 01 34,
15 01 01, 20 01 36, 20 01 40. Planuje się że budowa zostanie zakończona
w 2017-2020. Jednostką realizującą jest Związek Gmin Dolnej Odry.
Przewiduje się dofinansowanie z WFOŚiGW, POIiŚ.
- Kozielice, gdzie będą mogły być przyjmowane odpady o kodach: 13 01 01*,
15 01 04, 13 01 05*, 15 01 06, 13 01 10*, 16 01 03, 13 01 12*, 20 01 02, 13
02 04*, 20 01 13*, 13 02 06*, 20 01 28, 13 02 08*, 20 01 32, 13 03 06*, 20 01
34, 15 01 01, 20 01 36, 20 01 40. Planuje się że budowa zostanie zakończona
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w 2017-2020. Jednostką realizującą jest Związek Gmin Dolnej Odry.
Przewiduje się dofinansowanie z WFOŚiGW, POIiŚ.
Warnice, gdzie będą mogły być przyjmowane odpady o kodach 13 01 01*, 15
01 04, 13 01 05*, 15 01 06, 13 01 10*, 16 01 03, 13 01 12*, 20 01 02, 13 02
04*, 20 01 13*, 13 02 06*, 20 01 28, 13 02 08*, 20 01 32, 13 03 06*, 20 01 34,
15 01 01, 20 01 36, 20 01 40. Planuje się że budowa zostanie zakończona
w 2017-2020. Jednostką realizującą jest Związek Gmin Dolnej Odry.
Przewiduje się dofinansowanie z WFOŚiGW, POIiŚ.

Planowana jest także budowa instalacji do przetwarzania biogazu na działce nr 41
w gminie Pyrzyce. Wymieniona instalacja do przetwarzania bioodpadów będzie również
przetwarzała osady ściekowe. Planuje się, że budowa zostanie zakończona w 2017-2018.

4.8.1

Zagadnienia horyzontalne – Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów

Wskazany obszar interwencji – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów oraz najważniejsze działania proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić
się do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-37 Zagadnienia horyzontalne - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, ograniczając tym samym wydobycie lub
wytwarzanie nowych surowców bądź materiałów

Adaptacja do
zmian klimatu

lokalizowanie obiektów gospodarki odpadami (np. składowisk, PSZOK-ów, magazynów odpadów) w
oddaleniu od terenów zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

wyeliminowanie praktyk niewłaściwej rekultywacji składowisk odpadów

Edukacja
ekologiczna

prowadzenie działalności edukacyjnej zarówno mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych w zakresie
ograniczania powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami, selektywnego zbierania
odpadów oraz racjonalnego wykorzystania wody i energii

Monitoring
środowiska

prowadzenie monitoringu wpływu składowisk na wody powierzchniowe i podziemne

4.8.2

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście Gospodarki
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.
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Tab. 4-38 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów

Poprawa
gospodarki
odpadami

Zakładany
cel

4.8.3

Podjęte zadania

Efekt

Opracowanie dokumentów planistycznych i
strategicznych z zakresu gospodarki odpadami

Zadania były realizowane zgodnie
z obowiązującym prawem przez Województwo
zachodniopomorskie – opracowanie
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów

Dla obszaru interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów wykonano tzw. analizę SWOT wskazując na mocne i słabe strony powiatu we
wskazanym powyżej obszarze oraz analizując szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć
w wyniku pojawienia się potencjalnych czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę
sformułowanych w kolejnym rozdziale celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony
środowiska.
Tab. 4-39 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów
Obszar Interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

brak zakładów wytwarzających duże ilości odpadów w
tym niebezpiecznych

wysokie koszty systemu gospodarowania odpadam

1.2.

brak czynnych składowisk odpadów komunalnych

zwiększająca się ilość wytwarzanych odpadów.

1.3

-

niska świadomość ekologiczna

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

systematyczny wzrost ilości odpadów segregowanych

degradacja środowiska w wyniku niewłaściwego
gospodarowania odpadami

2.2.

prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców i
przedsiębiorców powiatu w zakresie gospodarowania
odpadami

nielegalne pozbywanie się odpadów często przez ich
spalanie

2.3

uchwalenie i realizacja „Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z
uwzględnieniem lat 2022-2027”

powstawanie „dzikich” wysypisk

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów wskazała problemy jakie istnieją na terenie Powiatu
Pyrzyckiego. Zdiagnozowane problemy zostały poniżej opisane według schematu: stan
aktualny → cel poprawy. W zakresie gospodarki odpadami najważniejszymi problemami są:
- odzysk odpadów zielonych → poddanie analizie zasadność odzysku odpadów
zielonych na instalacji RIPOK w Suchym Lesie oraz możliwość wykorzystania
infrastruktury instalacji zastępczej w Wysoczce na potrzeby przetwarzania
odpadów zielonych;
- nielegalne składowanie odpadów („dzikie wysypiska”) mający negatywny
wpływ na ekosystemy wodne, rośliny i zwierzęta i tym samym powodujące
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-

-

zanieczyszczenie powierza, gleb i wód → wyeliminowanie nielegalnego
składowania odpadów, nałożenie kar administracyjnych, prowadzenie
monitoringu obszarów najbardziej narażonych na nielegalne składowanie
odpadów
zwiększająca się ilość wytwarzanych odpadów → zapobieganie powstawaniu
opadów;
duża masa odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca →
zapobieganie powstawaniu opadów (w tym edukacja ekologiczna).
spalanie odpadów w gospodarstwach domowych przyczyniające się do
wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, gleb i wód → prowadzenie
kontroli domowych palenisk, kary pieniężne
brak punktów PSZOK w każdej gminie - niewłaściwe pozbywanie się odpadów
– składowanie nadmiernej ilości odpadów → budowa PSZOK w każdej gminie

Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tab. 4-40 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

Uchwalenie gminnych
regulaminów utrzymania czystości
i porządku

Obowiązujące zapisy w
„Regulaminach…”

-

Prognoza
Prognozowany wpływ gospodarki odpadami na stan środowiska w Powiecie
Pyrzyckim został zaprezentowany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

4.9

Zasoby przyrodnicze

Flora Powiatu Pyrzyckiego jest bogata i zróżnicowana. Występuje tu znacznie
większa liczba gatunków roślinnych w porównaniu do innych regionów kraju. Szczególnie
duża pod względem florystycznym jest dolina rzeki Płoni z jeziorem Płoń, wokół którego,
trzcinowiska tworzą szerokie pasy florystyczne. Ważnym elementem występowania
różnorodnej roślinności są torfy niskie i wysokie.
Na terenie powiatu we florze znajdują się gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem
w skali regionalnej i krajowej oraz wiele gatunków prawnie chronionych w Polsce.
Lasy państwowe mieszczące się w granicach administracyjnych Powiatu Pyrzyckiego
podlegają pod Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie. Obszar ten
obejmuje swym zasięgiem cztery Nadleśnictwa: Gryfino, Myślibórz, Choszczno, Kliniska.
Lesistość na terenie Powiatu Pyrzyckiego jest przestrzennie zróżnicowana i przyjmuje
wartości w 2016 ok. 6,5%. Jest to wartość najniższa i zdecydowanie odbiegająca od
pozostałych powiatów województwa zachodniopomorskiego.

73

Tab. 4-41 Dane dotyczące lesistości na terenie Powiatu Pyrzyckiego w latach 2015-2016
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

2015

2016

1

ogółem

ha

451,90

457,62

2

lasy ogółem

ha

451,90

457,62

3

grunty leśne prywatne ogółem

ha

308,00

312,00

4

grunty leśne prywatne osób fizycznych

ha

143,00

148,00

5

grunty leśne gminne ogółem

ha

143,90

145,62

6

grunty leśne gminne lasy ogółem

ha

143,90

145,62

Źródło: GUS 2017

Na terenie Powiatu Pyrzyckiego jedynie dwie gminy Lipiany i Kozielice charakteryzują
się lesistością powyżej 10%. W gminie Warnice i Pyrzyce wartość ta kształtuje się
w okolicach zaledwie 1%.
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Aktualnie, na terenie Powiatu Pyrzyckiego, można wyróżnić takie formy ochrony
przyrody jak: rezerwaty, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz
gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Poniżej, w oparciu o dane
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawiono istniejące formy
objęte ochrony prawną. Ponadto na podstawie opracowanej w 2010 r. „Waloryzacji
przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego”, przedstawione zostały wybrane obiekty
proponowane do ochrony.
Na Ryc. 4-7 zaprezentowano ustanowione formy ochrony przyrody zlokalizowane
w granicach administracyjnych Powiatu Pyrzyckiego.
Parki narodowe
W województwie zachodniopomorskim ustanowiono 2 parki narodowe. Jednak żaden
z nich nie obejmuje swym zasięgiem granic Powiatu Pyrzyckiego.
Rezerwaty przyrody
Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego znajdują się 102 rezerwaty
przyrody, z czego na terenie Powiatu Pyrzyckiego zarejestrowane są 3. Zlokalizowane są
w obrębie gmin Lipiany, Warnice oraz Pyrzyce. W pozostałych gminach powiatu rezerwaty
nie występują. Nadzór na rezerwatami sprawowany jest przez Regionalnego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie. Wykaz istniejących form ochrony przyrody wraz z ich krótkim opisem
zaprezentowano w Tab. 4-42.
Tab. 4-42 Wykaz istniejących rezerwatów przyrody na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Gmina

Rezerwat

Rodzaj / typ rezerwatu

Pow.
[ha]

Cel ochrony

Dane aktu prawnego o
utworzeniu,
ustanowieniu lub
wyznaczeniu

Warnice

Brodogóry

Rodzaj rezerwatu stepowy

5,24

zachowanie ze
względów naukowych i
dydaktycznych
reliktowego stanowiska
roślinności stepowej
występującej tu w
zasięgu wilgotnego
klimatu morskiego

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 14
lutego 1957 r. w
sprawie uznania za
rezerwat przyrody (M.
P. z 1957 r. Nr 18,
poz. 140)

2,13

zachowanie
reliktowych i
unikalnych na terenie
Pomorza muraw
kserotermicznych
Potentillo arenariaeStipetum capillatae,
AdonidoBrachypodietum
pinnati, a także
ochrona
występujących w
rezerwacie
chronionych i rzadkich
gatunków roślin i
grzybów.

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 21
maja 1974 r. w
sprawie uznania za
rezerwaty przyrody
(M.P. z 1974 r. Nr 20,
poz. 121)

14,59

Zachowanie ze
względów naukowych i
dydaktycznych
stanowiska
najmniejszej rośliny
naczyniowej wolfii

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 23
stycznia 1973 r. w
sprawie uznania za
rezerwat przyrody

typ rezerwatu florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin
zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: łąkowy,
pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy
Podtyp ekosystemu: muraw
kserotermicznych
Pyrzyce,
Warnice

Stary
Przylep

Rodzaj rezerwatu stepowy
typ rezerwatu florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin
zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: łąkowy,
pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy
Podtyp ekosystemu: muraw
kserotermicznych

Lipiany

Jezioro
Jasne

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin
zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: wodny
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Gmina

Rezerwat

Rodzaj / typ rezerwatu

Pow.
[ha]

Podtyp ekosystemu: jezior
mezotroficznych i eutroficznych
oraz stawów

Cel ochrony

Dane aktu prawnego o
utworzeniu,
ustanowieniu lub
wyznaczeniu

bezkorzeniowej Wolffia
arrhiza oraz wielu
innych rzadkich
gatunków roślin
wodnych

(M.P. z 1973 r. Nr 5,
poz. 38)

REZERWAT „BRODOGÓRY” składa się z dwóch niewielkich wzniesień znajdujących
się na polach wsi w obrębie Grędziec, gminie Warnice i obrębie ewidencyjnym Czernice,
gminie Pyrzyce:
- Brodogóry I, które tworzy stare grodzisko - nasyp o wysokości 6 m, którego
górna część jest płaska a zbocza pokryte są stepową roślinnością,
- Brodogóry II, które stanowią stok zboczy poprzecinanych wzgórzami z dużym
nachyleniem i wystawą południowo-zachodnią.
Teren rezerwatu charakteryzuje się specyficznymi warunkami siedliskowymi. Na
zboczach panują wysokie temperatury gleby i powietrza przy jednocześnie wyjątkowo niskim
w skali regionu poziomie opadów. Na terenie rezerwatu występują stepowe murawy
ostnicowe z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin (ostnica włosowata,
pajęczyca liliowata, ostrołódka kosmata, dzwonek szczeciniasty, oleśnik górski, marzanka
balwierska, podejźrzon księżycowy, turzyca delikatna i inne) oraz grzyby.
Na obszarze rezerwatu nie obowiązuje ochrona na podstawie prawa
międzynarodowego. Rozporządzeniem Nr 91/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
"Brodogóry" z późn. zm. Został ustanowiony Plan zadań ochronnych.
REZERWAT „STARY PRZYLEP”
Obszar został uznany za rezerwat 04.07.1974 r. Obejmuje swoimi granicami całą
działkę ewidencyjną nr 701 obręb Stary Przylep w gminie Warnice. Stanowi pagórkowate,
śródpolne wzniesienie na krawędzi doliny Płoni. Ochronie rezerwatowej podlega tu
roślinność kserotermiczna z ostnicą włosowatą (Stipa capillata). Na obszarze rezerwatu nie
obowiązuje ochrona na podstawie prawa międzynarodowego. Rozporządzenie Nr 90/2007
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Stary Przylep” z późn. zm. został ustanowiony Plan zadań
ochronnych.
REZERWAT „JEZIORO JASNE”
Za rezerwat została uznana północna cześć jeziora Jasnego wraz ze znajdującymi
się na niej wyspami o łącznej powierzchni 14,50 ha, położona w gminie Lipiany, w powiecie
pyrzyckim oraz w gminie Myślibórz, w powiecie myśliborskim. Jest to płytkie, zarastające
szuwarami jezioro. Na terenie rezerwatu zanotowano następujące gatunki roślin wodnych
i błotnych: grążel żółty, grzybienie białe, jaskier jadowity, psianka słodkogórz, osoka
aloesowa, kozłek lekarski. Rezerwat stanowi również cenne miejsce dla herpetofauny
(traszka zwyczajna, rzekotka drzewna, kumak nizinny, żaby, ropucha szara) oraz miejsce
lęgu błotniaka stawowego, łabędzia niemego, krzyżówki, czernicy, głowienki, łyski,
myszołowa i wielu gatunków pospolitych ptaków wróblowatych. Jezioro Jasne jest
elementem korytarza ekologicznego, łączącego Równinę Pyrzycko-Stargardzką
z Pojezierzem Myśliborskim.
Na obszarze rezerwatu nie obowiązuje ochrona na podstawie prawa
międzynarodowego. Rozporządzenie Nr 13/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
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25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro
Jasne” z późn. zm. został ustanowiony Plan zadań ochronnych.
Według „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” 2010 r.
Załącznika nr 9 na terenie województwa zachodniopomorskiego proponuje się utworzenie
sześciu rezerwatów w Powiecie Pyrzyckim na terenie gmin:
Przelewice:
- „Lubiatowskie Łęgi”, którego celem ochrony jest flora, szata roślinna oraz
zabytkowy drzewostan (drzewostan powstał na podstawie dawnego założenia
parkowego o ewidentnie sztucznym pochodzeniu na początkowych etapach
naturalizacji),
- „Gęsie Stawy”, którego celem jest ochrona bardzo rzadkich gatunków ptaków
związanych z tym siedliskiem, ochrona gadów, płazów i ssaków,
- „Wołdowo”, którego celem ochrony są wąwozy i zbocza erozyjne, unikalne
w skali europejskiej torfowiska kopułowe, petryfikujące źródliska z tworzącym
się w wyniku tego procesu trawertynem, stanowiska roślin chronionych,
drzewa pomnikowe.
Pyrzyce:
- „Ramienicowe Łąki Jeziora Koryto” - rezerwatu biocenotyczno-florystycznego,
którego celem jest ochrona fitocenozy wodnej reprezentowana przez zespoły
ramienic oraz istniejących populacji storczyka szerokolistnego w strefie
brzegowej. Obszar ten znajduje się na południowy-wschód od wsi Stróżewo,
- „Modre Kłociowisko” - rezerwatu florystyczno-biocenotycznego, którego celem
jest ochrona szuwaru kłociowego, zbiorowiska ramienic oraz miejsca rozrodu
rzadkich gatunków ptaków. Teren ten zlokalizowany jest na południowy –
wschód od wsi Stróżewo,
Warnice:
- „Miedwiański Brzeg”, którego celem ochrony są podmokłe łąki z jednym
z największych w Polsce stanowiskiem storczyka błotnego.
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Ryc. 4-7 Formy ochrony przyrody zlokalizowane w granicach administracyjnych Powiatu Pyrzyckiego

Parki Krajobrazowe
W województwie zachodniopomorskim powołano dotychczas 7 parków
krajobrazowych, jednak swym zasięgiem nie obejmują one granic Powiatu Pyrzyckiego.
Najbliżej usytuowany jest Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” graniczący od
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północy z gminą Bielice. Na terenie samej gminy znajduje się otulina ww. parku
krajobrazowego
Zgodnie z informacjami zawartymi w „Waloryzacji przyrodniczej województwa
zachodniopomorskiego”, nie przewiduje się również utworzenia takiej formy ochrony na
omawianym terenie.
Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie województwa znajdują się 23 obszary chronionego krajobrazu. Na terenie
Powiatu Pyrzyckiego nie występują obszary chronionego krajobrazu. Jednak zgodnie
z informacjami
zawartymi
w
„Waloryzacji
przyrodniczej
województwa
zachodniopomorskiego”, proponuje się utworzenie obszaru chronionego krajobrazu - Jezioro
Dołgie w gminie Lipiany. Celem ochrony obszaru będzie zachowanie bioróżnorodności
gatunkowej oraz walorów krajobrazowych. Stan zachowania walorów krajobrazowych ww.
terenu jest dobry, jednak poważnym zagrożeniem jest eutrofizacja, penetracja przez
wędkarzy oraz dzika turystyka.
Obszary Natura 2000
Na terenie województwa znajdują się 82 obszary Natura 2000 z czego na terenie
samego Powiatu Pyrzyckiego zostały wyznaczone trzy Specjalne Obszary Ochrony (SOO)
oraz jeden Obszary Specjalnej Ochrony (OSO). Nadzór na obszarami Natura 2000
sprawowany jest przez Regionalnego Konserwatora Przyrody w Szczecinie. Wykaz
istniejących form ochrony przyrody wraz z ich krótkim opisem zaprezentowano:
Tab. 4-43 Obszary Natura 2000 w granicach Powiatu Pyrzyckiego
Gmina

Obszar Natura 2000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu

Kozielice

Dziczy Las PLH320060

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010)
9669)(2011/64/UE) Dziennik Urzędowy Unii

Przelewice,
Bielice,
Warnice,
Pyrzyce

Dolina Płoni i Jezioro
Miedwie PLH320006

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument
C(2007)5043)(2008/25/WE)

Lipiany,
Kozielice

Pojezierze Myśliborskie
PLH320014

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument
C(2007)5043)(2008/25/WE)

Przelewice,
Bielice,
Warnice,
Pyrzyce

Jezioro Miedwie i okolice
PLB320005

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Specjalne Obszary Ochrony (SOO)
DZICZY LAS (PLH320060)
Obszar Natura 2000 Dziczy Las położony jest w granicach mezoregionu Pojezierze
Myśliborskie (Kondracki 1981). Wyróżnia się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu,
obecnością wzniesień i podmokłych obniżeń terenu, często wypełnionych wodą. Obszar
Natura 2000 Dziczy Las obejmuje swoim zasięgiem kompleks mezofilnych lasów liściastych,
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torfowisk mszarnych i mechowisk, jezior eutroficznych. Powierzchniowo dominują tu
drzewostany gospodarcze, a z przyrodniczego punktu widzenia dominującym siedliskiem jest
siedlisko żyznej buczyny. Znacznie mniejszy udział mają kwaśne buczyny, grądy i brzeziny
bagienne. W obrębie ostoi znajdują się cztery jeziora, gdzie największymi są jez. Dłużyńskie
(Bukowno) i jez. Piaseczno.
W licznych obniżeniach terenu znajdują się oczka wodne i torfowiska mszarne.
Torfowiska pokryte są zbiorowiskami z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, rzadziej
mszarami wysokotorfowiskowymi. Flora i roślinność torfowisk jest zróżnicowana, od
otwartych zbiorowisk mszarnych, po różne stadia sukcesji w kierunku brzezin bagiennych.
Obniżenia stanowią ważne miejsce lęgowe dla fauny płazów, w tym kumaka nizinnego.
Łącznie w obszarze stwierdzono występowanie 10 typów siedlisk z Załącznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 2 gatunki z Załącznika II. Ponadto w obszarze występują
gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym m.in.: A197 Rybitwa czarna
Chlidonias niger, A084 Błotniak łąkowy Circus pygargus, A127 Żuraw Grus grus.
Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru:
- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion: Podtyp 3150–1 Jeziora eutroficzne reprezentowany
jest przez dwa jeziora – jezioro Piaseczno i jezioro Dłużyńskie (Bukowno).
Drugi podtyp siedliska 3150–2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki
wodne reprezentowany jest przez dwa małe zbiorniki wodne znajdujące się
w środkowo zachodniej części obszaru, w okolicach wsi Górnowo.
- 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
- 110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk
- 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
- 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
- 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
- 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum)
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
- *91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG:
- 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
- 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita
- 1180 Kumak nizinny Bombina bombina
- 6216 Haczykowiec (sierpowiec) błyszczący Hamatocaulis (Drepanocladus)
vernicosus
DOLINA PŁONI I JEZIORO MIEDWIE (PLH320006)
Według danych z standardowego formularza danych obszaru Natura 2000 Dolina
rzeki Płoni rozciąga się od źródeł w rejonie Barlinka do miejscowości Kołbacz wraz
z dolinami dwóch dopływów: Strzelicy i Krzekny. Obszar zróżnicowany jest na dwie jednostki
o odmiennej genezie, budowie geomorfologicznej i strukturze siedlisk:
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-„źródliskową dolinę Płoni” – porośniętą grądami, kwaśnymi buczynami oraz lasami
mieszanymi sąsiadującymi z murawami kserotermicznymi i płatami ciepłych dąbrów. Spotkać
tu można suche, piaszczyste wzgórza zajęte przez bory mieszane i łąki mezofilne, torfowiska
z udziałem łąk wilgotnych i zmienno wilgotnych. Wokół bogatych w węglan wapnia źródeł
utworzyły się trawertyny i torfy źródliskowe.
- „basen Pra-Miedwia” – obejmujący denne równiny o bardzo żyznych glebach
w dolinie Płoni i Krzekny w obrębie tzw. plejstoceńskiego zastoiska wodnego i moreny,
powstałe po sztucznym obniżeniu poziomu wody wielkiego jeziora tzw. Pra-Miedwia.
W głębszych partiach zbiornika wykształciły się jeziora typu ramienicowego np. Miedwie,
Płoń, Będgoszcz, Zaborsko, Żelewo i Żelewko. W rejonie jeziora Płoń rozwinęły się
kompleksy bagiennych olsów i łęgów oraz żyzne łęgi wiązowe i grądy. Na zboczach spotkać
można murawy kserotermiczne. Do najważniejszych biotopów należą torfowiska węglanowe
(Caricion davallianae). Stwierdzono tu najbogatszą w Polsce populację storczyka błotnego
oraz jedno z nielicznych w Polsce stanowisk turzycy Buxbauma. Płaskie brzegi jezior pokryte
są rozległymi szuwarami trzcinowymi, kłociowymi (największe powierzchnie w Polsce)
i turzycowymi. W rejonie jez. Płoń rozwinęły się kompleksy bagiennych olsów i łęgów, a na
skłonach doliny: żyznych łęgów wiązowych (także nad Miedwiem k. Wierzchlądu) i grądów.
Naeksponowanych zboczach występują murawy kserotermiczne obfitujące w osobliwości
flory (m.in. koło Przywodzia, Gardźca, Oćwieki, St. Przylepu, Grędźca, Turzego). Ostoja
obejmuje rozległe korytarze ekologiczne o randze ponadregionalnej (Dolina Płoni)
i regionalnej (Dolina Krzekny) bardzo intensywnie wykorzystywane przez ptaki migrujące.
Jezioro Miedwie wykorzystywane jest jako rezerwuar i miejsce poboru wody pitnej dla
miasta Szczecina.
Obszar charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Stwierdzono występowanie 16
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 11 gatunków z Załącznika II
tej Dyrektywy. Do najważniejszych biotopów należą mokradła węglanowe wykształcone
w wodach i na brzegach jezior oraz rozległe szuwary kłociowe (największe powierzchnie
w Polsce). Do walorów obszaru należy również dobrze zachowany pasmowy układ biotopów,
obejmujący pełną gamę typowych zbiorowisk roślinnych z gatunkami charakterystycznymi.
- Siedlisko: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne
z podwodnymi łąkami ramienic Charetea.
- Siedlisko: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.
- Siedlisko: 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae).
- Siedlisko: 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea).
- Siedlisko: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
- Siedlisko: 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
- Siedlisko: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris).
- Siedlisko: 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
- Siedlisko: 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion
commutati.
- Siedlisko: 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk.
- Siedlisko: 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion).
- Siedlisko: 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
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Siedlisko: 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum).
Siedlisko: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum)
- Siedlisko: 9190 Kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum).
- Siedlisko: 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion)
- Siedlisko: 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG:
- 1614 Apium repens
- 1130 Aspius aspius
- 1188 Bombina bombina
- 1088 Cerambyx cerdo
- 1149 Cobitis taenia
- 1903 Liparis loeselii
-

POJEZIERZE MYŚLIBORSKIE (PLH320014)
Według danych z standardowego formularza danych obszaru Natura 2000 Pojezierze
Myśliborskie PLH320014 w klasyfikacji Kondrackiego (2002) położone jest w centralnej
części mezoregionu Pojezierza Myśliborskiego. Południkową oś ostoi tworzą liczne, rynnowe
i przepływowe jeziora wchodzące w skład hydrograficznej sieci zlewni Myśli. Najważniejsze
z nich to: Chłop, Łubie, Sitno Wielkie, Będzin. Do najważniejszych cieków odwadniających
zlewnię Myśli w obrębie obszaru należą: kanał Głęboki (odwadniający jezioro Sitno Wielkie),
kanał Tarnów (jezioro Tchórzyno i Jezierzyca do jeziora Myśliborskiego). Należy tu
podkreślić, iż obszar ostoi uległ w przeszłości znacznej ingerencji w stosunki wodne i niemal
całkowicie pozbawiony jest cieków o charakterze naturalnym. Niemniej często obserwuje się
tu zjawiska źródliskowe, zarówno w obrębie lasów jak i ekosystemów nieleśnych.
Geomorfologicznie obszar ten stanowi mozaikę form glacjalnych (przede wszystkim
moren dennych, równin zastoiskowych, rynien glacjalnych) związanych z trzema fazami
stadium pomorskiego ostatniego zlodowacenia. Stwierdzono tu zróżnicowaną litologię
osadów powierzchniowych. Dominują plejstoceńskie gliny zwałowe i piaski gliniaste
wysoczyzn morenowych, piaski równin sandrowych, iły i inne frakcje zastoisk lodowcowych
(m.in. jezioro Sitno), piaski i żwiry w dolinach rzecznych, holoceńskie gytie (często wapienne)
i torfy.
W krajobrazie pojeziernym przeważają lasy (liściaste w rejonie Przydarłowa oraz
jeziora Chłop, gospodarcze bory iglaste w pozostałej części). Największe powierzchnie
ekosystemów nieleśnych (głównie wykorzystywanych rolniczo pól uprawnych i użytków
zielonych) znajdują się w otoczeniu jezior: Sitno Wielkie, Chłop, Łubie, Będzin.
Największe znaczenie przyrodnicze w ostoi posiada rezerwat florystyczny
„Tchórzyno”, o powierzchni 37,18 ha, utworzony 23 października 1965 roku dla zachowania
unikatowej flory oraz zbiorowisk mokradłowych powstałych na odsłoniętej sztucznie w XIX w.
kredzie jeziornej (m.in. zbiorowisk Schoenetum nigricantis i Cladietum marisci). Do innych,
bardzo cennych przyrodniczo fragmentów ostoi Pojezierza Myśliborskiego należy zaliczyć:
wschodni brzeg jeziora Sitno Wielkie (odsłonięte gytiowisko wapienne z unikatową florą
„kalcyfilną”), rynnę i otoczenie jezior Chłop i Grochacz (jeziora posiadające znamiona
mezotroficznych otoczone żyznymi lasami na zboczach) oraz rozległy kompleks leśny
w rejonie Przydarłowa (ważny dla zachowania w regionie dużych płatów żyznych buczyn,
grądów subatlantyckich oraz łęgów wiązowo-jesionowych).
Obszar nie łączy się i nie sąsiaduje z innymi obszarami Natura 2000. Ostoja w dużym
stopniu pokrywa się z obszarem chronionego krajobrazu „Myślibórz”.
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W obszarze zweryfikowano występowanie 12 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG:
- 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea
- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion
- 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy
z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)
- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion).
- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
- 7210* Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi,
Schoenetum nigricantis)
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk
- 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odoratiFagenion)
- 9160 Grądy subatlantyckie (Stellario-Carpinetum).
- 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum)
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne*
- 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).
- 91F0 Łęgowe lasy wiązowo-dębowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
W ostoi występuje także jeden gatunek rośliny wymieniony w Załączniku II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, jest to 1903 Lipiennik Loesela - Liparis loeselii stwierdzony na jednym
znanym stanowisku w rezerwacie „Tchórzyno”.
Z gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
w granicach ostoi zweryfikowano występowanie 1039 Skójki gruboskorupowej Unio crassus.
Gatunek podawany jedynie z jednego stanowiska w wodach jeziora Tchórzyno.
Obszary Specjalnej Ochrony OSO
JEZIORO MIEDWIE I OKOLICE (PLB320005)
Według danych z standardowego formularza danych obszaru Natura 2000 obszar
obejmuje w północnej części duże mezotroficzne jezioro Miedwie, położone na zachód od
niego mniejsze jeziora: Żelewko i Będgoszcz, rzekę Płonię i Kanał Płoński oraz Jez. Płoń
w części południowo-wschodniej. Wymienione zbiorniki wodne otoczone są ekstensywnie
uprawianymi łąkami oraz na południowym - zachodzie węglanowymi torfowiskami. Na
wschodzie znajduje się las olszowy. Jez. Miedwie jest najniżej położonym spośród polskich
jezior. Jest ono rezerwuarem wody pitnej dla Szczecina; prowadzi się na nim gospodarkę
rybacką.
Występują tu następujące formy ochrony: Rezerwaty: Brodogóry (5,24 ha) i Stary
Przylep (2,13 ha). Obszar sąsiaduje ze Szczecińskim Parkiem Krajobrazowym Puszcza
Bukowa. Ponadto obszar ten pokrywa się w 96 % z obszarem Natura 2000 Dolina Płoni
i Jezioro Miedwie PLH32006.
Jednym z najważniejszych siedlisk tej ostoi jest torfowisko węglanowe. Występują tu
największe w Polsce powierzchnie szuwarów kłociowych, najbogatsza w Polsce populacja
storczyka błotnego oraz jedno z nielicznych w Polsce stanowisk turzycy Buxbauma i marzycy
czarniawej.
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Ponadto obszar Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice na północy graniczy
częściowo z obszarem Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 oraz Szczecińskim
Parkiem Krajobrazowym „Puszcza Bukowa”. Proponowane rezerwaty: Lubiatowskie Łęgi,
Modre Kłociowisko, Ramienicowe Łąki Jeziora Koryto, Miedwiański Brzeg i Koszewo.
Występuje tam co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6)
następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), błotniak łąkowy i gęgawa; w stosunkowo
wysokim zagęszczeniu (C7) występują: rybitwa czarna, gąsiorek i wodniczka (PCK).
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2
i C3) następujących gatunków ptaków: gęsi zbożowa oraz białoczelna; w stosunkowo
wysokim zagęszczeniu występują: łabędź krzykliwy, perkoz dwuczuby, krakwa, czajka
i siewka złota; na jesiennym zlotowisku żurawie występują w ilości do 5 000 osobników (C5).
Zimą w wysokim zagęszczeniu (C3) występuje perkoz dwuczuby.
Stanowiska dokumentacyjne
Na obszarze Powiatu Pyrzyckiego nie utworzono do tej pory żadnego stanowiska
dokumentacyjnego, na terenie województwa zachodniopomorskiego jest ich łącznie 6.
Opracowana w 2010 r. „Waloryzacja przyrodnicza dla województwa
zachodniopomorskiego” wskazuje na możliwość utworzenia w gminie Lipiany formy ochrony
przyrody jakim jest stanowisko dokumentacyjne. Proponuje się powołanie stanowiska
dokumentacyjnego, którego celem ochrony będzie przekrój przez piaski żwiry moreny
czołowej. Stan zachowania walorów przyrodniczych tego terenu jest dobry niemniej jednak
wciąż występują zagrożenia ze strony aut terenowych i motocykli oraz zaśmiecanie.
Użytki ekologiczne
Na terenie województwa zachodniopomorskiego zostało powołanych 1 361 użytków
ekologicznych, z czego w granicach obszaru Powiatu Pyrzyckiego zlokalizowane są tylko 3.
W gminie Kozielice: „Rozlewisko pod Mielnem Pyrzyckim” i „Jezioro Świdno” oraz w gminie
Pyrzyce: „Piaskowe Góry”.
„ROZLEWISKO POD MIELNEM PYRZYCKIM” jest to siedlisko przyrodnicze
i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków. Zostało ustanowione 22 października
2011 r. uchwałą Nr VI/69/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko pod Mielnem Pyrzyckim”. Użytek
ekologiczny o powierzchni 38,63 ha został ustanowiony w celu ochrony ekosystemu wodnobłotnego, będącego miejscem występowania chronionych gatunków fauny przyrodnicze
i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków.
„JEZIORO ŚWIDNO” – bagno o powierzchni 11,49 ha utworzone 24 listopada 1998 r.
na mocy Rozporządzenia Nr 13/98 Wojewody Szczecińskiego z dnia 23 października 1998 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru położonego w Nadleśnictwie Myślibórz,
w gminie Kozielice. Celem ochrony użytku jest zachowanie cennych ekosystemów,
zlokalizowanych na terenach bagiennych i podmokłych, z charakterystyczną dla nich rzadką
roślinnością porośniętego trzcinowiskiem oraz będącego miejscem bytowania i rozrodu
ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt.
„PIASKOWE GÓRY” jest to siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub
chronionych gatunków. Zostało ustanowione 18 lutego 2016 r. uchwałą Nr XVI/135/15 Rady
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie użytku ekologicznego „Piaskowe
Góry” we wsi Letnin. Użytek ekologiczny o powierzchni 5,02 ha został ustanowiony w celu
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zachowanie kolonii lęgowej brzegówki Riparia riparia, stanowiska licznego występowania
jaszczurki zwinki Lacerta agilis oraz siedliska przyrodniczego w postaci zbiorowiska muraw
piaskowych zespołu Sileno otitis-Festucetum.
Opracowana „Waloryzacja przyrodnicza dla województwa zachodniopomorskiego”
wskazuje na możliwość utworzenia kolejnych form ochrony przyrody w gminie:
Kozielice:
- „OCZKA KOŁO ROKIT”, którego celem ochrony jest jeziorko śródpolne
z wykształcającym się torfowiskiem,
- „ŻURAWIE OCZKO”, którego celem ochrony jest ekosystem śródpolny ze
stanowiskami chronionych zwierząt,
- „GĄSIOREK”, którego celem jest ochrona śródpolnych oczek wodnych
będących stanowiskiem rzadkich gatunków ptaków,
- „ŻABIE JEZIORKA”, którego celem ochrony jest stanowisko występowania
rzadkich gatunków płazów i ptaków,
- „JEZIORO ROKITY”, którego celem ochrony jest stanowisko rzadkich
gatunków zwierząt,
- „BAGNO”, którego celem ochrony jest stanowisko chronionych gatunków
fauny,
- „JEZIORO ŚWIDNO I ŚWIDZIENKO”, którego celem ochrony jest jezioro wraz
z przyległymi łąkami oraz kompleksem leśnym,
- „9 OCZEK POD MARUSZEWEM”, którego celem ochrony są podmokłe
obniżenia na obszarze moreny spiętrzonej o znaczeniu biocenotycznym,
- „KOREA”, którego celem ochrony jest obniżenie powytopiskowe o znaczeniu
biocenotycznym i krajobrazowym.
Bielice:
- Zespołu wodno-łąkowego jeziora Dołgie. Obejmuje on obszar od zachodniej
granicy gminy do wsi Babin. Przedmiotem ochrony jest roślinność jeziora, łąki
storczykowe na zachód od Parsowa, zbiorowiska roślin kserotermicznych
w starych żwirowniach oraz miejsca lęgowe cennych gatunków ptaków
głównie żurawia i błotniaka stawowego, a także brzęczka i strumieniówki;
- Zespołu wodno-łąkowego jeziora Babińskiego. Obejmuje on jezioro wraz
z terenami przyległymi od strony zachodniej i południowej oraz tereny na
wschód od jeziora aż do terenów pagórkowatych. Celem jest zachowanie
i ochrona wartościowych zbiorowisk roślinności wodnej i przywodnej jeziora,
ochrona miejsc lęgowych cennych gatunków płazów i ptaków.
Lipiany
- JEZIORO WOŁCZYNO, którego celem ochrony jest zachowanie w stanie
niepogorszonym walorów krajobrazowych obiektu, poprzez realizowanie
zakazu,
- GÓRA TARNINA, którego celem ochrony jest zachowanie walorów budowy
geologicznej rozpatrywanego użytku, zachowanie formacji roślinnej,
- JEZIORO LEŚNE - BAGNO POD KRASNYM, którego celem ochrony jest
zachowanie w stanie niezmiennym warunków siedliskowych dla
gniazdujących tam rzadko spotykanych przedstawicieli awifauny oraz
pozostałych gatunków zwierząt,
- JEZIORO DĄBIEC, którego celem ochrony jest jezioro o dużych walorach
krajobrazowych, będące miejscem rozrodu licznych gatunków płazów.
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Przelewice
- BYLICE, którego celem ochrony są półnaturalne ekosystemy wodne wraz
z awifauną oraz pozostałymi grupami systematycznymi,
- JEZIORKO UKIERNICKIE, którego celem jest zachowanie istniejących
dotychczas na terenie planowanego użytku dogodnych warunków ochrony
ptactwa wodnego,
- LASKOWSKIE JEZIORKO, którego celem ochrony jest zachowanie
dogodnych warunków odbywania lęgów ptaków wodno-błotnych a także
rozrodu i przebywania zwierząt pozostałych grup systematycznych.
Pyrzyce
- W OSTROWICY, którego celem ochrony jest obiekt o znaczeniu
biocenotycznym,
- ŻWIROWISKA K. KARNIEWA, którego celem ochrony jest obiekt o znaczeniu
biocenotycznym: miejsce rozrodu traszki pospolitej oraz tygrzyka
paskowanego, trzmieli i biegaczy ponadto występują: pierwiosnka lekarska,
- OSTOJA BRZEZINKA, którego celem ochrony jest ostoja zwierzyny oraz
miejsce lęgowe ptactwa,
- TORFOWISKO CHWASTY, którego celem ochrony jest śródpolny ekosystem
torfowiskowy oraz występujące chronione gatunki ptaków,
- TORFOWISKO GRANICA, którego celem ochrony jest śródpolny kompleks
torfowy,
- MŁAKA PRZY TORACH, którego celem ochrony jest obiekt o znaczeniu
biocenotycznym,
- TORFOWISKO KOLONIA, którego celem ochrony jest ostoja zwierzyny
płowej, lęgowisko ptactwa wodno-błotnego (gat. z Czerwonej Księgi Zwierząt)
oraz bezkręgowców,
- ZALEW TAMA, którego celem ochrony są zbiorowiska szuwarowe pałki
szerokolistnej i manny mielec; małe płaty zbiorowisk hydrofitów, rozległe
przybrzeżne zbiorowiska przetacznika bobownika, enklawy różnorodnych
helofitów, stanowiska rozrodu ptaków wodnych,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest ostoja zwierzyny płowej,
ptactwa wodno - błotnego oraz bezkręgowców, stanowisko gatunku
chronionego - arcydzięgiel litwor,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest obiekt o znaczeniu
biocenotycznym,
- JEZIORKO Z RAMIENICĄ, którego celem ochrony są niewielkie płaty kłoci
wiechowatej, zespoły ramienic; cenny obiekt florystyczny wymagający
dalszych badań naukowych,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest cenny element krajobrazu
o znaczeniu biocenotycznym,
- JEZ. DUŻE I JEZ. MAŁE, których celem ochrony są ostoja i miejsce lęgowe
ptactwa wodno - błotnego i bezkręgowców, rzadkie gatunki roślin: grążel żółty,
- ŁĘG K. MECHOWA, którego celem ochrony jest ostoja zwierzyny płowej
i bezkręgowców,
- KOLONIA BRZESKO, którego celem ochrony jest cenny element krajobrazu
o znaczeniu biocenotycznym,
- OSTOJA BRZESKO, którego celem ochrony jest obiekt o znaczeniu
biocenotycznym; ostoja zwierzyny, stanowisko rozrodu łyski, kokoszki wodnej
i żab moczarowych,
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KACZY STAW, którego celem ochrony jest ostoja i miejsce lęgowe ptactwa
wodno - błotnego (perkoz dwuczuby, czernica), płazów i bezkręgowców;
znaczenie hydrologiczne, prawdopodobieństwo lęgów świstuna,
- NOWIELIŃSKI ŁĘG, którego celem ochrony jest cenny drzewostan;
stanowiska chronionych ptaków i roślin; arcydzięgiel litwor, grążel żółty oraz
bluszcz, stanowiska rozrodu płazów i bezkręgowców, ochrona
bioróżnorodności, ochrona krajobrazu,
- UROCZYSKO CZYSTE, którego celem ochrony jest ostoja i miejsce lęgowe
ptactwa wodno - błotnego (stanowisko rozrodu gągoła), płazów (huczka,
śmieszki
i
kumaka
nizinnego),
gadów
(jaszczurki
żyworodnej)
i bezkręgowców,
- OSTOJA KRZEMLIN I, którego celem ochrony jest miejsce lęgowe ptactwa
wodno - błotnego i ostoja bezkręgowców,
- OSTOJA KRZEMLIN II, którego celem ochrony jest element hydrologiczny
krajobrazu; ostoja zwierzyny,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest ostoja zwierzyny płowej,
miejsce lęgowe ptactwa i bezkręgowców bogate stanowisko jaszczurki zwinki,
pliszki żółtej oraz trzmieli,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest element hydrologiczny
krajobrazu; ostoja zwierzyny; zachowanie miejsc rozrodu żaby moczarowej,
wodnej i śmieszki; miejsc rozrodu kumaka nizinnego, błotniaka stawowego
i pliszki żółtej,
- OBROMIŃSKIE STAWY, którego celem ochrony jest ostoja ptactwa wodno błotnego i bezkręgowców; element hydrologiczny krajobrazu,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest ostoja ptactwa wodno błotnego i bezkręgowców; element hydrologiczny krajobrazu,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest element hydrologiczny
krajobrazu; ostoja zwierzyny,
- ŻÓŁTE ŁANY, którego celem ochrony jest element hydrologiczny krajobrazu;
ostoja zwierzyny bogate miejsce rozrodu ptaków wodno-błotnych, bogate
stanowisko rozrodu ropuchy zielonej i kumaka nizinnego,
- MIELĘCIŃSKIE TORFY, którego celem ochrony jest ostoja zwierzyny
w krajobrazie rolniczym,
- RZEPNOWO 1, którego celem ochrony jest ochrona bioróżnorodności
krajobrazu i chronionych gatunków ptaków zespołu,
- NOWIELIŃSKIE UROCZYSKO, którego celem ochrony jest stanowisko
rozrodu kumaka nizinnego i wodnika,
- PTASIE ROZLEWISKO, którego celem ochrony jest ochrona miejsca rozrodu
bogatej ornitofauny: głowienka, perkoz rdzawo szyi, pliszka żółta, perkozek,
- PIASKOWE GÓRY, którego celem ochrony jest zachowanie kolonii rozrodczej
(30 norek) brzegówki, stanowisko zwinki i trzyszcza.
Warnice
- REŃSKIE STAWY, którego celem ochrony jest kompleks niewielkich
zbiorników wodnych o dużym znaczeniu,
- BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony jest murawa kserotermiczna
z występującym masowo oleśnikiem górskim,
- SZUWAR MIEDWIAŃSKI, którego celem ochrony jest biotop będący
miejscem występowania interesujących zbiorowisk roślinnych i gniazdowania
cennych gatunków ptaków,
-
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BRAK NAZWY WŁASNEJ, celem ochrony są śródpolne oczka wodne
o dużym znaczeniu biocenotycznym,
OCZKA WODNE KOŁO WÓJCINA, którego celem ochrony są śródpolne
oczka wodne o dużym znaczeniu biocenotycznym.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Na terenie województwa zachodniopomorskiego dotychczas zostało powołanych
38 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Aktualnie na terenie Powiatu Pyrzyckiego nie ma
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Opracowana w 2010 r. „Waloryzacja przyrodnicza
województwa zachodniopomorskiego” zawiera informacje na temat potencjalnych form
ochrony przyrody. Łącznie na terenie powiatu proponuje się utworzenie 9 zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych w 5 gminach.
Bielice
- ŁĄKI KOŁO BABINA, którego celem jest ochrona miejsc lęgowych cennych
gatunków ptaków; zbiorowiska roślin,
- GÓRA SWOCHOWSKA, którego celem ochrony jest kompleks leśny na
wydmie (jedna w gminie), obszary źródliskowe Bielicy, tereny będące miejsca
rozrodu płazów, ptaków i gadów oraz bezkręgowców.
Kozielice:
- CZARNOWO, którego celem jest ochrona bioróżnorodności na terenie
obejmującym mozaikę siedlisk w tym tereny podmokłe, jeziora, wzgórza
kemowe i inne cenne biocenotycznie siedliska,
- DZICZY LAS, którego celem jest ochrona licznych siedlisk położone w rynnie
polodowcowej, zespół obejmuje również założenia parkowe, lasy i jeziora,
- MIELNO PYRZYCKIE, którego celem ochrony jest zachowanie zarastającego
jeziora wraz z architekturą wsi Mielno.
Lipiany:
- JEZIORO LIPIAŃSKIE – LIPIANY - JEZIORO KOŚCIELNE, którego celem
ochrony są ważne z przyrodniczego punktu widzenia tereny bezpośrednio
przyległe do miasta Lipiany oraz jeziora trwale związane z miastem, ze
szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej flory i fauny.
Pyrzyce:
- PSTROWICKI, którego celem ochrony są stanowiska gatunków objętych
ochroną, ekosystemy: jeziorne, bagienne, torfowiskowe, obiekty architektury
użytkowej i sakralnej, przebiega tędy ważny korytarz ekologiczny,
- NOWIELIŃSKO PYRZYCKI, którego celem ochrony są stanowiska gatunków
chronionych, naturalne fitocenozy ekosystemów torfowiskowych i wodnych.
Warnice:
- LIPIA GÓRA, którego celem jest zachowanie walorów krajobrazowych
i przyrodniczych ciekawego obiektu geomorfologicznego - oz z odsłonięciami
profili.
Obiekty o wysokich walorach przyrodniczych
Oprócz obiektów objętych prawną formą ochrony przyrody, na terenie Powiatu
Pyrzyckiego, znajdują się również obiekty charakteryzujące się wysokimi walorami
przyrodniczymi.
W gminie Bielice należą do nich m.in. obszary o dużej wartości faunistycznej jak
dolina rzeki Krzekny, tereny w sąsiedztwie jezior: Dołgie i Babińskie, kompleksy leśne
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w otoczeniu Góry Swochowskiej oraz śródpolne zbiorniki wodne i zadrzewienia śródpolne.
Poza tym, w północnej części gminy wzdłuż Krzekny oraz w zachodniej części gminy poniżej
Babina do Chabowa przebiegają korytarze ekologiczne. Pierwszy z nich ma znaczenie
regionalne.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Lipiany wskazuje na ogromne zubożenie flory
i zbiorowisk roślinnych gminy. Przyczyną dużego zagrożenia flory jest naturalne zanikanie
siedlisk oraz działalność antropogeniczna przyczyniająca się do ich niszczenia. We florze
okolic Lipian największe straty poniosła grupa gatunków wodnych, błotnych i torfowiskowych
oraz gatunki łąk i lasów. Z kolei najcenniejsze faunistycznie obszary to: Jezioro Będzin,
Jezioro Chłop i Grodzkie, Jezioro Mironowskie, Jezioro Jasne (częściowo położone na
terenie gminy Myślibórz), Jezioro Długie Mielęcińskie, Jezioro Leśne, Ols nad jeziorem
Wądół, Jezioro Wołczyno i Jezioro Dębiec (Skrzynka Duża, Dąbrówka).
W gminie Przelewice dobrze zachowane są aleje i szpalery drzew przy szlakach
komunikacyjnych. Budowane są one przez „szlachetne” gatunki drzew rodzimych m.in.
jesiony, dęby, lipy, klony i jawory o znacznych rozmiarach. Taki skład gatunkowy jest
wynikiem dużej żyzności siedlisk obszaru gminy oraz świadectwem troski byłych i obecnych
gospodarzy terenu. Uwagę zwracają również aleje starych drzew owocowych. Dwie
wartościowe aleje przydrożne w gminie Przelewice posiadają status ochronny; jedna pomnika przyrody, a drugą wpisano do rejestru zabytków.
Tab. 4-44 Najcenniejsze aleje i szpalery w gminie Przelewice
Lp.

Lokalizacja

Charakterystyka

1

Droga Lubiatowo - Brzesko (do
mostu na Płoni)

Aleja dębów szypułkowych (18 szt.). obwody: 3,30-2,50 m Na jednym kwitnący
bluszcz

2

z Kluki do skrzyżowania z drogą
Lubiatowo - Pyrzyce

Aleja topolowe - jesionowa, przechodzi w donowo - jaworową, także dęby.
topola czarna - przykł obwody 5,30; 4,85; 4,55; 2,65; 3,50; 3,50; 2,55; 4,20 m

3

Kłodzino - Topolinek

Szpaler okazałych topoli i jesionów

4

Laskowo - Płońsko

Aleja: klonów, jaworów i dębów

5

Lucin - Jesionowo

Aleja lipowa

6

Warszyn - Gardziec

Aleja jaworowa

7

Przywodzie - Płońsko

Aleja jesionowa

8

Płońsko - Rosiny - Kłodzino Przelewice

Aleja jesionowa i jaworowa, we wsi Kłodzino aleja kasztanowców za
Kłodzinem aleja starych czereśni

9

Ukiernica - Żuków - Karsko Przywodzie

Aleja: klony, jawory, kasztanowce, oraz za Karskiem dęby i lipy, przed
Przywodziem topole i wierzby we wsi Przywodzić 4-rzędowa aleja
kasztanowców, ok. 200 m

10

Lubiatowo - Żuków, do
skrzyżowania z dawną drogą na
Żuków

Aleja kasztanowców 2-3 m obw., dalej w polu aleja starych dębów

11

z Żukowa do jeż. Płoń

Aleja starych lip

12

Laskowo

Aleja jesionowa przy bocznej drodze

13

Cmentarz w Kosinie

W osi cmentarza aleja lipowa. 30 szt. Obwody drzew - maks. 2,30:2,45

14

Jesionowe w stronę Barlinka

Kasztanowce

15

Topolinek - Laskowo

Aleja kasztanowców

16

Boczna droga wśród łąk nad jeż.
Płoń

Aleja kasztanowców

17

Przelewice - stawy

Aleja kasztanowców

Wszystkie aleje na terenie gminy przedstawiają dużą wartość krajobrazową
i ekologiczną (np. ochrona przed częstymi, porywistymi wiatrami).
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Do specyficznych i cennych elementów krajobrazu przyrodniczego gminy należą
również zadrzewione i zakrzewione miedze i pasy graniczne. Należy je ochronić przed zbyt
wczesną wycinką.
Poza alejami i szpalerami drzew na terenie gminy Przelewice dużą wartość
przyrodniczą stanowi Ogród Dendrologiczny, który słynie z bogactwa i różnorodności
rosnących tu roślin drzewiastych. Zajmuje powierzchnie ponad 30 ha. Na jego terenie
rozpoznano i udokumentowano 1 430 gatunków i odmian roślin drzewiastych i zielnych.
Zachowana jest również w znacznym stopniu flora pasa mokradeł i występujących na tym
terenie źródeł. Znajdują się też duże samoodnawiające się populacje: Eranthis hyemalis,
Galanthus nivalis, Leucojum vernum i in.; kolekcja krajowych drzew i krzewów chronionych
(12 gat.) w tym owocujące okazy bluszczu i samoodnawiająca się populacja cisów; w runie
parkowym chronione gatunki grzybów (m.in. Langermania gigantea); 9 gatunków ze
Światowej Czerwonej Listy.
Do najpiękniejszych i najciekawszych kolekcji w Ogrodzie należą różaneczniki,
magnolie, kaliny, róże oraz kwitnące jabłonie i wiśnie japońskie. Ciekawostkami
dendrologicznymi są rzadko spotykane w winnych ogrodach bambusy drzewa mamutowe,
metasekwoje oraz unikalne sosny z Meksyku, Himalajów, Chin i Japonii.
Zainteresowanie zwiedzających wzbudzają także świerki z Azji i Ameryki Północnej,
cedr atlaski pochodzący z północnej Afryki, szydlica japońska i mikrobiota. Można tu również
spotkać miłorzęby-chińskie, młode okazy hurmy, tulejnik amerykański, a także mirt torfowy,
pochodzący z Ameryki Południowej.
W okresie jesiennym turyści odnajdują tutaj kasztany jadalne, rodzące zdrowe owoce
- a występujące naturalnie w krajach śródziemnomorskich. Symbolem arboretum jest dawidia
chińska, zwana też drzewem chusteczkowym z uwagi na śnieżnobiałe podsadki kwiatowe,
które w okresie kwitnienia wyglądają jak chusteczki rozwieszone na gałęziach. Atrakcją
Ogrodu są także drzewa judaszowe, drzewa żelazne, drzewa ambrowe, a także drzewa
życia, do których należą: aktinidia, berberys, cytryniec, głóg, kalina, oczar, parczelina, róża,
żywotnik oraz drzewa śmierci należące do rodzajów: cis, jałowiec, laurowiśnia, pieris oraz
wawrzynek.
Parki
Ważnym elementem krajobrazowym powiatu są parki, aleje drzew oraz starodrzewy
przykościelne i cmentarne. Stanowią one ważny składnik szaty roślinnej oraz ostoje fauny,
jak i zasoby kulturowe. Większość parków znajduje się w bardzo złym stanie. Tereny
parkowe należy chronić poprzez:
- utrzymanie parcelacji założeń parkowych,
- rozbiórkę samowolnych budowli,
- nadzór i egzekwowanie kar za wycinkę drzew.
Ważnym elementem krajobrazowym są skupiska drzew o wartościach historycznych
i biocenotycznych. Drzewa o cechach pomników przyrody występują najczęściej w parkach
i alejach przydrożnych.
Wśród parków gminy Bielice na uwagę zasługują dwa:
- Park w Swochowie - bardzo zaniedbany, ale cenny park, wymagający osobnej
inwentaryzacji. Zanotowano tutaj dwa dęby o wymiarach pomnikowych,
ponadto z drzew introdukowanych: platan, buk zwyczajny w odmianie
czerwonej (Fagus silvatica odm. Atropurpurea), lipy (Tilia tomentosa), jesion
amerykański (Fraxinus americana), modrzewie i kasztanowce. Z rodzimych
gatunków występują klon, jesion, leszczyna, grab. W centrum parku znajduje
się trzcinowisko, prawdopodobnie pozostałość po stawie.
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Park w Liniach - przed dworem znajduje się grupa dębów szypułkowych
o wymiarach zbliżonych do pomnikowych. W parku występuje cis oraz
pomnikowy dąb szypułkowy i okazałe egzemplarze grochodrzewu.
Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią
wartościowy element krajobrazu gminy Lipiany zarówno jako składnik szaty roślinnej jak
i część zasobów kulturowych. Z obiektów rezydencjonalnych zachowało się 6 pałaców lub
dworów z XIX wieku, w Batowie (neoklasycystyczny – ruina), Jedlicach, Krasnem, Mielęcinku
(neoklasycystyczny), Skrzynce i Wołczynie (oba neogotyckie).
- Park w Wołczynie - zaniedbany park o pow. ok. 3 ha, obsadzony rodzimymi
gatunkami drzew. Występują w nim piękne okazy starych drzew, aleje lip,
stare dęby i klony, zniszczone cisy, odmiana zwisająca jesiona zwykłego
(Fraxinus excelsior var. Pendula) oraz stare modrzewie. Na uwagę zasługują
egzemplarze drzew kwalifikujące się do objęcia ochroną w formie pomników
przyrody: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 465 cm i wys. 25 m, buk
zwyczajny (Fagus sylvatica) o obw. 330 cm i wys. 20 m, robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia) o°obw. 400 cm i wys. 25 m, modrzew europejski
(Larix decidua) o obw. 322 cm i wys. 25 m. Na roślinność zielną parku
składają się głównie siewki i podrost bzu czarnego. Tworzą ją także gatunki
synantropijne, u których dominują niecierpek drobnokwiatowy, podagrycznik
pospolity, pokrzywa pospolita.
- Park w Jedlicach - park jest bardzo zaniedbany. W jego części centralnej
znajduje się duży staw, silnie zeutrofizowany, o czym świadczy fakt, że lustro
wody pokryte jest w ok. 40% kożuchem rzęsy drobnej i spirodeli
wielokorzeniowej. Na wschodnim brzegu stawu założono ogródek warzywny.
Występuje tu kilka gatunków drzew parkowych tj.: lipa srebrzysta, lipa
krymska, cyprysik nutkajski, dąb czerwony, robinia biała odm. Bessona.
Większość drzew i krzewów rosnących w parku należy do następujących
gatunków rodzimych: buk zwyczajny, wiąz szypułkowy, głóg jednoszyjkowy,
bez czarny, klon jawor, jesion wyniosły, wiciokrzew suchodrzew, dąb
szypułkowy, brzoza brodawkowata, kasztanowiec zwyczajny, śnieguliczka
biała, porzeczka zwyczajna.
- Park w Krasnym - park złożony jest prawie wyłącznie z drzew rodzimych: lip,
dębów, wiązów, grabów, cisów, świerków, modrzewi. Występuje tu ponadto
sosna wejmutka. Niedaleko pałacu rośnie dąb szypułkowy o „pomnikowych”
wymiarach: obw. 378 cm, wys. 25 m.
Na terenie gminy Kozielice występują parki podworskie znajdujące się w 6 wsiach:
w Łozicach, Mielnie, Przydarłowie, Rokitach, Trzebórzu i Maruszewie.
Parki wiejskie na terenie gminy Przelewice występują w miejscowościach:
- Kosin - pozostałość parku; na terenie dawnego PGR (obecnie własność
prywatna) rozproszone są okazy cennego drzewostanu, głównie gatunki
egzotyczne. Proponowane do objęcia ochroną jako pomniki: buk zwyczajny,
odm. czerwonolistna; dąb szypułkowy odm. żółtolistna i glediczja
trójcierniowa; klon zwyczajny. Większość okazów zdradza objawy chorobowe
- usychają górne gałęzie, prawdopodobnie w wyniku przenawożenia. Teren
z drzewami wykorzystywany jako zagroda dla bydła; zniszczona gleba,
uszkodzona kora drzew.
- Kłodzino - park znajduje się w centrum wsi wokół dawnego pałacu, do
niedawna siedziba PGR Kłodzino, obecnie stanowi własność prywatną.
Bogata w stosunku do wielkości obiektu, kolekcja drzew i krzewów
egzotycznych oraz odmian gatunków rodzimych m.in.: jodła kaukaska;
-
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kokornak wielkolistny; cyprysik Lawsona; cyprysik groszkowy; leszczyna
turecka; platan klonolistny; dąb szypułkowy (4 odmiany), sumak octowiec;
szupin japoński.
- Jesionowo - szkoła (dawny park) - dawny park dworski położony jest
w centrum wsi. Z dawnego układu zachowały się pojedyncze drzewa
o wymiarach pomnikowych, głównie gatunki rodzime: dęby szypułkowe i buki
oraz kasztanowce. Duży obszar parku, jego centralne położenia oraz dobry
stan drzewostanu stwarzają duży potencjał dla przyszłego przyrodniczego
zagospodarowania tego terenu dla potrzeb lokalnej społeczności. Wewnątrz
dawnego parku zlokalizowano zabudowie (budynki szkoły, biblioteka) oraz
obiekty infrastruktury (boisko).
- Topolinek - park leśny - pozostałość parku dworskiego połączona w jeden
kompleks (o łącznej pow. ok. 7 ha) z przyległym lasem. Obszar w zasobach
ANR. W obrębie dziedzińca gospodarstwa (dawny PGR) pojedyncze okazy
drzew pomnikowych lipy i dęby, największe okazy przy ujęciu wody i na
obrzeżu dawnego parku. Przy zeutrofizowanym oczku wodnym pomnikowe
jesiony i lipa. Las o charakterze gradu pokrywa wzgórze przyległe do
gospodarstwa. W drzewostanie liczne stare dęby, graby i dzikie czereśnie.
Prawdopodobnie jest to dawne założenie krajobrazowe. Obecnie park
zarośnięty podrostem, widoczne ślady dewastacji, wysypywania nieczystości
i rabunkowego pozyskiwania drewna. Obiekt posiada duży potencjał dla
rewaloryzacji, wymaga pełnego udokumentowania.
- Gardziec – park - obszar o charakterze parkowym na terasie doliny Płoni koło
kościoła. Prawdopodobnie jest to fragment rozleglejszego założenia
krajobrazowego, obejmującego m. in. aleje prowadzące do Płoni.
W sąsiedztwie kościoła ogromna populacja przebiśniegów. Poniżej na
wysiękowym zboczu doliny fragment o charakterze łęgowym z pomnikowymi
olszami o obwodach do 3,80 m. Występują także pomnikowe dęby
szypułkowe, jesiony i świerk. W sąsiedztwie grupa żywotników. Całość może
stanowić cenny element projektowanego parku krajobrazowego.
Na terenie gminy Pyrzyce znajdują się:
- Park Dworski Ryszewko – obszarowo niewielki, nr ewid. 948,
- Park Dworski Żabów – o charakterze leśnym, duży powierzchniowo,
nr ewid. 242,
- Park Dworski Mechowo – pozostałość parku dworskiego, nr ewid. 944,
- Park Dworski Krzemlin – park przypałacowy, nr ewid. 937,
- Park Dworski Mielęcin- rozległy park podworski, nr ewid. 949,
- Park Dworski Nowielin – o charakterze leśnym, nr ewid. 768.
Wszystkie powyższe parki wiejskie należące do gminy Pyrzyce ujęte są w rejestrze
zabytków oraz w ewidencji konserwatorskiej.
Korytarze i bariery ekologiczne
Obszar Powiatu Pyrzyckiego jest równie cennym terenem z zoologicznego punktu
widzenia. Na terenie powiatu w rejonach licznie występujących jezior i dolin rzek występuje
cały szereg gatunków zagrożonych, znajdujących się na czerwonych listach. Znaczna część
gatunków to bezkręgowce (mięczaki i owady) i kręgowce (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki).
Do sztucznych barier ekologicznych na terenie Powiatu Pyrzyckiego, należą nasypy
kolejowe i przejeżdżające pociągi, drogi krajowe i wojewódzkie oraz wszystkie większe drogi
szczególnie przecinające kompleksy leśne.
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Do barier ekologicznych należy zaliczyć obwałowania rzek i cieków wodnych.
Na terenie powiatu ważnym korytarzem o znaczeniu krajowym jest dolina rzeki Płoni.
Korytarze ekologiczne należy zalesić lub zakrzewić w miejscach pozbawionych roślinności.
Pozwoli to znaleźć zwierzętom odpowiednie warunki do przemieszczania się, schronienia
i zapewni dostęp do pokarmu. Korytarze ekologiczne są drogą przepływu materii i energii
i organizmów. Rozróżniamy dwa typy korytarzy - liniowe i pasmowe. Istotną cechą korytarzy
jest jego szerokość. Korytarze liniowe stanowią układy biocenotyczne tras komunikacyjnych:
dróg, tras kolejowych, miedz śródpolnych itp. Ich struktura w bardzo dużym stopniu jest
kształtowana przez otoczenie.
Korytarze pasmowe w odróżnieniu od liniowych mają odpowiednio wyższy poziom
organizacji i są znacznie szersze od poprzednich. Korytarz ekologiczny obejmujący dolinę
Odry, oprócz funkcji ponadregionalnej pełni także funkcje korytarza regionalnego i lokalnego.
Jego znaczenie jest istotne dla funkcjonowania większości przedstawicieli gromad
kręgowców. Na poziomie lokalnym role korytarzy ekologicznych pełnią wszystkie niewielkie
cieki i rzeki, kanały i nieczynne drogi, łącznie z ukształtowanymi wzdłuż nich ciągami
zadrzewień i zarośli.
Fauna Powiatu Pyrzyckiego
Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy Bielice oraz niewielkie zróżnicowanie
środowiskowe, dominuje tu fauna związana z agrocenozami lub eurytypowa (gatunki o dużej
tolerancji na wahania natężenia czynników środowiskowych). Ze względu na niewielką liczbę
większych zbiorników wodnych występujących na terenie gminy, liczba występujących tu
gatunków ryb i ich liczebność jest niewielka. Na terenie gminy występuje natomiast wiele
miejsc lęgowych płazów. Większość z nich to zbiorniki śródpolne, których jednostkowa
ochrona jest bardzo trudna o ile nie niemożliwa. Łącznie na terenie gminy stwierdzono
występowanie 10 gatunków płazów i wskazano na potencjalną możliwość występowania
dwóch następnych. Wśród gadów na obszarze gminy można spotkać jedynie 5 gatunków
w tym padalca i żmiję zygzakowatą. Na zdecydowanej większości terenu dominują ptaki
związane z polami, zadrzewieniami śródpolnymi oraz zabudowaniami gospodarskimi.
Na terenie gminy Lipiany występuje znaczne ilość gatunków fauny w licznych
strefach, określonych w waloryzacji przyrodniczej oraz zapisach studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako strefy faunistyczne, podlegające
szczególnej ochronie. Są to:
- 1) cztery strefy o istotnym znaczeniu dla rozwoju ichtiofauny w obrębie jezior:
o Chłop, Grochacz (sielawowe),
o Będzin, Wądół, Długie, Wołczyno (sandaczowe),
o Jasne, Dębiec (linowo- szczupakowe),
o Mironowskie, Leśne (karasiowe);
- 2) trzy strefy o istotnym znaczeniu dla rozwoju herpetofauny w obrębie:
o okolic jeziora Leśnego,
o rezerwat przyrody „Jezioro Jasne” z terenami podmokłymi wokół,
- 3) licznych na obszarze gminy, bezimiennych oczek wodnych;
o sześć stref o istotnym znaczeniu dla rozwoju ornitofauny w obrębie
jezior:
o Będzin z otaczającymi je terenami podmokłymi,
o Leśnego z otaczającymi je terenami podmokłymi wzdłuż drogi Lipiany Krasne,
o Chłop, Grochacz z otaczającymi je terenami podmokłymi,
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o Jasne,
o Długie Mielęcińskie,
o Wądół - ols nad tym jeziorem.
Najcenniejszymi siedliskami chronionych gatunków fauny są obszary rynien jezior,
z których jedna - rynna jeziora Chłop została objęta ochroną w formie Obszaru Specjalnej
Ochrony Siedlisk Natura 2000. W ich obrębie występują między innymi:
- ssaki: ryjówka aksamitna,
- płazy: ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba jeziorowa,
żaba śmieszka, żaba trawna, traszka zwyczajna,
- gady: jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, padalec
zwyczajny,
- ryby: sielawa,
- bezkręgowce: szczeżuja pospolita, małża kruszynka, skójka, zawójka płaska.
Na trenie gminy Kozielice można wyodrębnić 7 obszarów istotnych dla bytowania
fauny, są nimi:
- zespół drobnych oczek śródpolnych i niewielkich łąk w południowo-zachodniej
części gminy na zachód od miejscowości Załęże – licznie reprezentowane
gatunki ptaków (wśród nich występowanie 13 gatunków zagrożonych w skali
europejskiej), płazów i gadów;
- łąki między miejscowością Tetyń, a jeziorem Sitno – miejsce występowania
i rozrodu wielu gatunków ptaków (gęgawa, derkacz, żuraw, wąsatka, bocian
biały);
- łąki i lasy w otoczeniu jezior Świdno i Świdzinko – jeziora są miejscem rozrodu
kilku gatunków żab, lasy - miejscem bytowania takich zagrożonych gatunków
ptaków, jak: orzeł bielik, bąk, gągoł i zimorodek; jez. Świdno należy do linowoszczupakowych, a jez. Świdzinko do karasiowych;
- zatopiona łąka k/Mielna Pyrzyckiego – liczne gatunki ptaków, w tym ponad
20 gatunków zagrożonych; występują tu m.in.: zausznik, bąk, gęgawa,
krakwa, cyranka, gągoł, kuropatwa, przepiórka, żuraw, mewa pospolita;
- północno – zachodni skraj gminy wraz z jeziorem Czarnym i jeziorem koło
Czarnowa – występowanie wielu gatunków ptaków w tym tych zagrożonych
(bielik, wąsatka, kania ruda);
- drobne zbiorniki wodne w okolicach miejscowości Rokity – pojedyncze
stanowiska następujących gatunków ptaków: łabędź niemy, przepiórka,
derkacz, żuraw, czajka, kszyk, świerszczak, brzęczka, srokosz i gąsiorek,
a także kilka chronionych gatunków płazów;
- fragment kompleksu leśnego Dziczy Las z jeziorami Piaseczno i Dłużyńskim –
miejsce rozrodu i żerowania szeregu gatunków ptaków (gągoł, bielik, orlik
krzykliwy, żuraw, łabędź niemy, zimorodek) oraz płazów (rzekotka drzewna,
kumak nizinny, ropucha szara, grzebiuszka ziemna, żaby).
Większość gatunków stwierdzonych w gminie objęta jest ochroną prawną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo łowieckie i o rybactwie
śródlądowym.
Fauna na terenie gminy Przelewice reprezentowana jest przez :
- 17 gatunków ryb (sandacz, płoć, szczupak, węgorz, ukleja, lin, krab, leszcz,
okoń, karaś);
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11 gatunków płazów (grzebiuszka, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha
zielona, fraszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba
śmieszka, żaba trawna, żaba wodna, rzekotka drzewna);
- 4 gatunków gadów (jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec,
zaskroniec);
- 157 gatunków ptaków (najliczniej reprezentowane ptaki wodne i błotne);
- 30 gatunków ssaków (bóbr, wydra, jeż zachodni, gronostaj, łasica ryjówka
aksamitna ryjówka, malutka, wiewiórka).
Wskazano możliwość występowania dalszych 10 gatunków ssaków. Większość
z nich to gatunki objęte ochroną prawną. Kilka gatunków to gatunki z Europejskiej Czerwonej
Listy Zwierząt (kania rdzawa, bielik, wydra i nietoperze) bądź z Polskiej Czerwonej Listy
Zwierząt (2 gatunki ssaków i 13 gatunków ptaków). Dla wszystkich grup kręgowców
wyróżniono strefy mające istotne znaczenie dla ich istnienia, pełnią one role miejsc rozrodu
i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych.
-

Gmina Warnice znajduje się w korytarzu ekologicznym doliny Płoni i Gowienicy
Miedwiańskiej. Na jej terenie występuje fauna typowa siedliskowo. Obszarami cennymi ze
względu na występujące na nich gatunki zwierząt są dolina Płoni wraz z jez. Miedwie. Są to
tereny siedlisk wilgotnych i podmokłych (łąki, torfowiska, szuwary) i jednocześnie jeden
z najcenniejszych obszarów przyrodniczych regionu, będący ponadregionalnym korytarzem
ekologicznym. Występują tu cenne gatunki płazów, gadów, ryb oraz ostoje ptaków o randze
europejskiej. Dolina Gowienicy to teren wilgotnych łąk pociętych rowami. Również lokalny
korytarz ekologiczny oraz miejsce rozrodu płazów. Dodatkowo należy zauważyć rolę
śródpolnych oczek wodnych, które są miejscem rozrodu płazów oraz lęgów niektórych
gatunków ptaków. Podobnie lasy i zadrzewienia są terenami stanowiącymi ostoje dla
ssaków, niektórych płazów oraz miejsca lęgów ptaków.

4.9.1

Zagadnienia horyzontalne – Zasoby przyrodnicze

Wskazany obszar interwencji – Zasoby przyrodnicze oraz najważniejsze działania
proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych zagadnień
horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-45 Zagadnienia horyzontalne - Zasoby przyrodnicze
prowadzenie regulacji mikroklimatu poprzez zalesienia, zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach
zabudowanych
utrzymywanie właściwego stanu siedlisk i gatunków
Adaptacja do
zmian klimatu

uwzględnianie w dokumentach planistycznych aspektu klimatycznego tak, aby projektowane w nich
działania w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk
podejmowanie działań służących dobrej kondycji lasów, tj. np. przebudowa drzewostanów i odpowiedni
dobór gatunków
zwiększenie zdolności retencyjnych lasów, ich areału oraz odporności na pogodowe zjawiska
ekstremalne

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy, w tym pożarom lasów
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prowadzenie szeroko pojętej edukacji w m. in. zakresie:
- presji turystycznej wywieranej na obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
Edukacja
ekologiczna

- prawnych i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych oraz w zakresie ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
- szkolenia i wsparcia rolników we wdrażaniu programów rolno-środowiskowych,
- turystyki związanej z gospodarką leśną, łowiectwem, turystyki ekologicznej i rowerowej,
- roli lasów i ich ochrony przed suszą i pożarami
- dalszy rozwój infrastruktury edukacji ekologicznej, w tym ośrodków edukacji ekologicznej

Monitoring
środowiska

4.9.2

monitoring lasów w zakresie m. in. uszkodzeń lasów, zagrożeń pożarowych i występowania szkodników
owadzich w lasach

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście zasobów
przyrodniczych.
Tab. 4-46 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze

Poprawa, ochrona i racjonalne
użytkowanie lasów

Poprawa i ochrona środowiska przyrodniczego

Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Opracowanie inwentaryzacji (waloryzacji) zasobów
przyrody na terenie gmin powiatu

Zadanie było zrealizowane jedynie przez gminę
Kozielice w 1999 r. - Waloryzacja przyrodnicza
gminy Kozielice. Dokument ten nie został jednak
do tej pory zaktualizowany. Pozostałe gminy
Powiatu Pyrzyckiego nie posiadają inwentaryzacji
(waloryzacji) zasobów przyrody

Stworzenie powiatowego rejestru obszarów i obiektów
chronionych

Zadanie jest realizowane przez gminy oraz organy
administracji środowiskowej RDOS w Szczecinie,
GIOS w Warszawie

Tworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie
z opracowanymi programami ochrony

Zadanie realizowane prze gminę Kozielice w 2011
r. ustanowiono użytek ekologiczny „Rozlewisko
pod Mielnem Pyrzyckim” a w 2016 r. „Piaskowe
Góry”

Opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków
zagrożonych na terenie gmin powiatu

Plany zadań ochronnych zostały opracowane
przez RDOS w Szczecinie dla obszarów Natura
2000 znajdujących się w granicach Powiatu
Pyrzyckiego: Dziczy Las PLH320060, Dolina Płoni
i Jezioro Miedwie PLH320006, Pojezierze
Myśliborskie PLH320014, Jezioro Miedwie
i okolice PLB320005. Plany ochrony siedlisk
gatunków zagrożonych na terenie gmin powiatu
nie były opracowywane

Opracowanie i aktualizacja listy zwierząt chronionych i
łownych na terenie powiatu

Zadanie jest realizowane przez gminy oraz organy
administracji środowiskowej RDOS w Szczecinie,
GIOS w Warszawie, RDLP w Szczecinie

Opracowanie planów urządzeń lasów wraz z
programami ochrony przyrody

Zadanie realizowane przez RDLP w Szczecnie.
Gospodarka leśna w lasach Państwowych
prowadzona jest w oparciu o Plan Urządzenia
Lasu (PUL). Jest to podstawowy dokument
gospodarki leśnej opracowywany dla określonego
nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu
oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia
gospodarki leśnej. PUL jest sporządzany co 10
lat.

Monitoring środowiska leśnego (przeciwdziałanie
stanom chorobowym)

Zadanie realizowane przez RDLP w Szczecinie
oraz poprzez systematyczną kontrolę stanu
środowiska leśnego, która obejmowała trzy grupy
czynników szkodotwórczych: biotyczne,
abiotyczne oraz antropogeniczne. Tego typu
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt
działania umożliwiają odpowiednio wczesną
diagnozę występujących zagrożeń oraz podjęcie
stosownych kroków im przeciwdziałających.

Opracowywanie programów zagospodarowania i
udostępniania lasów do celów rozwoju turystyki,
rekreacji i wypoczynku

Zadanie nie było zrealizowane w zakresie
opracowanie dokumentu, nie mniej jednak
zadanie było realizowane w zakresie rozwoju
turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie
nadleśnictw

Zalesianie gruntów wyłączonych z użytkowania
rolniczego

Zadanie realizowane przez RDLP w Szczecinie
oraz przez poszczególne Nadleśnictwa.

Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w
obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów

Ponadto na terenie gmin powiatu prowadzone są
coroczne nasadzenia drzew i krzewów, zwłaszcza
przy udziale młodzieży szkolnej

Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach
rolniczych oraz rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji
terenów zdegradowanych
Realizacja planów urządzenia lasów

Zadanie realizowane przez LP

Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa,
udostępnienie lasów poprzez utrzymanie i rozwój
posiadanej infrastruktury, rozszerzaniu bazy do edukacji
ekologicznej, partycypacji w inwestycjach wspólnych z
samorządami w zakresie rozwoju turystyki na obszarach
leśnych i przyleśnych

Prowadzenie doradztwa dla właścicieli gruntów
korzystających ze wsparcia UE dla działań związanych z
leśnictwem.
Monitorowanie oraz ograniczanie zagrożenia
pożarowego w lasach

Zadanie realizowane przez LP.
Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie prowadzą zajęcia
z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa, m.in.
wykorzystując przygotowane do tego celu obiekty
edukacyjne, tj. ośrodek edukacji, leśne ścieżki
dydaktyczne, izby i wiaty edukacyjne oraz punkty
edukacji leśnej (rezerwaty przyrody, szkółki leśne,
niektóre obiekty turystyczne, obiekty łowieckie,
obiekty ppoż. I itp.).
Zadanie nie było realizowane

Zadanie realizowane przez LP
Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie
RDLP w Szczecinie oparta jest na systemie
szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze
oraz skutecznej akcji gaśniczej.
Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:
systemu kamer telewizji oraz dostrzegalni
przeciwpożarowych. W okresie dużego
zagrożenia pożarowego obserwacja naziemna
wspomagana jest obserwacją lotniczą przy
pomocy samolotów patrolowo-gaśniczych oraz
samolotu patrolowego. Ponadto ochrona
przeciwpożarowa wspomagana jest przez tabór
samochodowy oraz sieć automatycznych
meteorologicznych punktów pomiarowych.

Rozwój turystyki ekologicznej zgodny z
zasadą zrównoważonego rozwoju

Ze względu na dużą liczbę upalnych dni bez
opadów atmosferycznych w czerwcu, lipcu
i wrześniu, rok 2016 charakteryzował się wyższym
zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe.
Wydawanie folderów dotyczących ekologii turystyki

Zadanie realizowane przez gminę Warnice
poprzez umieszczanie w kwartalniku „Z życia
Gminy Warnice” informacji o ekologii

Wdrażanie celów i zadań wynikających z Strategii
Rozwoju Turystyki dla Województwa
Zachodniopomorskiego do roku 2015

Zadanie realizowane przez powiat poprzez
organizację pieszych rajdów turystycznych na
terenie powiatu oraz przez gminy m. in.
w zakresie celu strategicznego nr 4: „Zachowanie
i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna
gospodarka zasobami”

Wsparcie procesów budowy oraz modernizacji bazy
turystycznej na terenie Powiatu Pyrzyckiego

Zadanie realizowane przez gminy m. in. Poprzez
budowę pensjonatu Florentyna oraz Jeziorak

Rozbudowa i modernizacja istniejących szlaków
rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie
Powiatu Pyrzyckiego

Zadanie realizowane przez gminy m. in.
oznaczono szlak rowerowy na terenie gminy
Warnice
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Zakładany
cel

Podjęte zadania

Efekt

Wytyczenie szlaków turystyki konnej na terenie Powiatu
Pyrzyckiego

Zadanie nie było realizowane

Prowadzenie skoordynowanej promocji różnych form
turystyki poprzez media, Internet, itp.

Zadanie realizowane przez promocję w mediach
(zwłaszcza plaży w Wierzbnie)

Ochrona i promocja dziedzictwa
kulturowego

Renowacja obiektów zabytkowych

4.9.3

Zadanie realizowane
Wykonano renowację kościołów w Wierzbnie
w Warnicach

Renowacja i turystyczne zagospodarowanie
zabytkowych budynków w powiecie oraz zachowanych
elementów zabytkowej zabudowy w małych
miasteczkach i na wsiach
Rewaloryzacja zabytkowych parków i kompleksów
pałacowo – dworskich

Systematyczne prowadzenie prac pielęgnacyjnych
zieleni miejskiej i wiejskiej na terenie gmin powiatu

Zadanie nie było realizowane

Zadanie realizowane.
Wykonano rewitalizację parku gminnego
w miejscowości Warnice
Systematyczne prowadzenie prac pielęgnacyjnych
zieleni wiejskiej (zwłaszcza w parkach i na
cmentarzach)

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze

Dla obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze wykonano tzw. analizę SWOT
wskazując na mocne i słabe strony powiatu we wskazanym powyżej obszarze oraz
analizując szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć w wyniku pojawienia się potencjalnych
czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale
celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-47 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Zasoby przyrodnicze
Obszar Interwencji: Zasoby przyrodnicze
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

dobry stan zdrowotny lasów w województwie (najniższy
wskaźnik defoliacji drzewostanów w kraju)

niepełny stopień opracowania planów ochrony i planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

1.2.

systematyczne działania z zakresu edukacji
przyrodniczej (rozwój bazy/infrastruktury edukacyjnodydaktycznej, ścieżki edukacyjne)

najniższy stopień lesistości w województwie
zachodniopomorskim

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

wsparcie zrównoważonego rolnictwa oraz (pakiety rolnośrodowiskowo –klimatyczne) oraz zalesień w ramach
PROW 2014-2020

ekspansja gatunków obcych

2.2.

realizacja działań edukacyjnych dot. walorów
przyrodniczych powiatu,

zmiany klimatyczne

2.3

coroczne nasadzenia drzew i krzewów przez gminy

okresowe wysokie zagrożenie ze strony owadów
liściożernych

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze wskazała
dość istotne problemy jakie istnieją na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zdiagnozowane
problemy zostały poniżej opisane według schematu: stan aktualny → cel poprawy.
W zakresie zasobów przyrodniczych najważniejszymi problemami są:
- brak inwentaryzacji przyrodniczej obszaru gmin powiatu → wykonanie
inwentaryzacji, która wskaże obszary najbardziej cenne przyrodniczo;
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rozwój turystyki i rekreacji na terenach cennych przyrodniczo → tworzenie
nowych szlaków turystycznych na tych obszarach oraz dbałość o istniejące
już szlaki;
- niewielka ilość uchwalenia nowych obszarowych form ochrony przyrody →
utworzenie obszarów chronionych na podstawie uprzednio przeprowadzonej
inwentaryzacji terenu gmin;
- niska lesistość i niewystarczająca dynamika zalesień
→ prowadzenie
systematycznego zalesiania oraz ochrona istniejących lasów i terenów
zalesionych;
- ekspansja gatunków inwazyjnych i obcych geograficznie skutkujące
osłabieniem ekosystemów oraz zmianami funkcjonalnymi → identyfikacja
występowania głównych skupisk gatunków inwazyjnych oraz ich eliminacja;
- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie ochrony
walorów przyrodniczych i krajobrazowych → kontynuacja podejmowania akcji
edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości mieszkańców na temat
konieczności ochrony środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Powiatu
Pyrzyckiego.
Lasy odgrywają istotną rolę w aspekcie adaptacji do zmian klimatu oraz łagodzenia
ich skutków, co związane jest przede wszystkim z ich zwiększonym stopniem retencji wody,
zdolnością pochłaniania dwutlenku węgla oraz intensyfikacją parowania. Działania takie jak
wylesianie, intensywna uprawa gleby czy pożary lasów mogą jednak spowodować, iż lasy
staną się źródłem takich gazów cieplarnianych, jak dwutlenek węgla i metan. Niezbędna jest
zatem prawidłowo prowadzona gospodarka leśna, która pozwoli na osiągnięcie trwałych
korzyści w zakresie ochrony przed zmianami klimatu. Szczególnie istotnym celem powinno
być zatem zwiększenie lesistości Powiatu Pyrzyckiego poprzez systematyczne zalesianie.
-

Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze
osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-48 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Zasoby przyrodnicze
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

Sprawnie funkcjonujący
system wykrywania pożarów
lasów przez nadleśnictwa

utrzymywanie oraz rozwój zaplecza
przeciwpożarowego w lasach oraz
prowadzenie monitoringu terenów leśnych
pod kątem zagrożenia pożarowego

Kontynuacja podejmowania działań

2

Systematyczne prowadzenie
prac związanych z
utrzymaniem i rozwojem
śródmiejskich terenów
zieleni

Dbałość o zieleń na terenie gmin polega
przede wszystkim na zakupie stosownego
wyposażenia, przeprowadzaniu
stosownych zabiegów konserwacyjnych
i pielęgnacyjnych, sadzeniu kwiatów
i koszeniu trawy, wywozie liście, odbiorze
i utylizacji odpadów biodegradowalnych.

Kontynuacja podejmowania działań
mających na celu ochronę zieleni
śródmiejskiej.

Prognoza
Należy przewidzieć, iż stan środowiska przyrodniczego będzie narażony na wiele
czynników związanych z rozwojem gospodarczym powiatu. Duży wpływ na zmiany
przyrodnicze będzie miał rozwój transportu drogowego, niekontrolowana gospodarka
odpadami oraz brak uregulowań przestrzennych w najważniejszych dokumentach
planistycznych. W najbliższych latach niezbędny jest nacisk na ochronę środowiska
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przyrodniczego w zakresie powiększania ogólnej powierzchni obszarów prawnie chronionych
oraz systematyczne opracowywanie i wdrażanie planów ochrony przyrody na tych
obszarach.
Poza tym krajobraz będzie wymagał w najbliższej perspektywie szczególnej ochrony
i zaangażowania samorządu ze względu na możliwość zwiększenia rozwoju zrównoważonej
turystyki i rekreacji, a także ze względu na eksploatację surowców złóż. Dla zachowania
różnorodności biologicznej i krajobrazowej będzie również służył system wdrażania
programów rolno-środowiskowych i uregulowanie zapisów w gospodarce przestrzennej
powiatu.
Ważnym zadaniem dla Polski jest zwiększenie lesistości do 30% powierzchni kraju
w 2020 r. tym bardziej jest to istotne dla Powiatu Pyrzyckiego gdyż lesistość poszczególnych
gmin jest najniższa w całym województwie zachodniopomorskim.. Z tego względu należy
podjąć działania mające na celu zwiększenie zalesiania, aby ograniczyć nierównomierny
rozkład lesistości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie unikatowego charakteru krajobrazu
wiejskiego, poprzez zachowanie charakterystycznych układów ruralistycznych i lokalnych
form architektonicznych, zieleni towarzyszącej cmentarzom i/lub obiektom zabytkowym
a także ochronę zadrzewień śródpolnych oraz, ochronę i uzupełnianie/odtwarzanie alei
i szpalerów przydrożnych.
W kontekście adaptacji do zmian klimatu istotne będzie prowadzenie właściwej
pielęgnacji zieleni miejskiej oraz jej utrzymanie a także tworzenie zielonej infrastruktury.

4.10

Zagrożenia poważnymi awariami

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska, poważna awaria jest
zdarzeniem (m.in. emisja, pożar, eksplozja) powstałym w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zagrożenie
poważnymi awariami stwarzać mogą zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (ZZR) oraz zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (ZDR).
Ze względu na charakter ładunków przewozy materiałów niebezpiecznych stwarzają
nieodłączne ryzyko wystąpienia zagrożenia. Awarie podczas transportu tego rodzaju
ładunków mogą spowodować zagrożenie życia, zniszczenie środowiska naturalnego i dóbr
materialnych. Wady techniczne pojazdów, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego, niewłaściwa eksploatacja środków transportu oraz zły stan dróg powodują
w Polsce rocznie około 100 wypadków, w których uczestniczą pojazdy przewożące towary
niebezpieczne.
Zdarzenia
drogowe
powstające
podczas
transportu
towarów
niebezpiecznych są szczególnie groźne dla otoczenia. Związane z nimi zagrożenia
pożarowe, wybuchowe, toksyczne czy promieniotwórcze mogą bowiem bezpośrednio
zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób, mogą wymagać natychmiastowej ewakuacji ludzi
i zwierząt, spowodować skażenie i degradację środowiska naturalnego oraz poważne straty
materialne.
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zobowiązany jest do zgłoszenia
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wystąpienia wybranych grup poważnych
awarii, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, niezwłocznie,
lecz nie później niż do godz. 10:00 dnia następnego po dniu wystąpienia awarii. Powyższe
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wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przesyła
zgłoszenia ewidencjonowane w komendzie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a po upływie
odpowiedniego czasu przekazywane są do archiwum.
Źródła nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Powiatu Pyrzyckiego wynikają
z położenia powiatu w rejonie tras komunikacyjnych - droga ekspresowa S3. Drogą tą są
przewożone różnego rodzaju substancje niebezpieczne mogące powodować zagrożenie
wystąpienia awarii. Na terenie powiatu nie występują aktualnie zakłady stwarzające
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska
z 27 kwietnia 2001 r. Istnieją natomiast na terenie powiatu zakłady składujące na swoim
terenie substancje niebezpieczne. Do instalacji, w których może dojść do poważnej awarii
przemysłowej na terenie powiatu, zaliczane są zakłady wymienione w tabeli poniżej.
Tab. 4-49 Zakłady w których może dojść do poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu
Nazwa zakładu

Rodzaj środka

Ilość środka (Mg)

Miejsce i sposób
przechowywania środka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
OT w Szczecinie

Amoniak

3,5

Ciecz w instalacji chłodniczej
zamkniętej i w zbiorniku

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Amoniak

2,5

Oddział w Pyrzycach ul. Warszawska 2,
74-200 Pyrzyce

Ciecz – w instalacji
chłodniczej i w zbiorniku

Kwas azotowy

0,42

W pojemnikach 60 l

Kwas siarkowy

0,0015

Ciecz w szklanych butlach
przechowywana w magazynie

Ług sodowy

1,235

Płynny, przechowywany w
magazynie

Amoniak

0,4

Ciecz w butlach- 50 kg

Lp.

ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
1.

Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach
ul. Warszawska 95,
74-200 Pyrzyce

2.

3.

„Backer-OBR”
Fabryka Elementów Grzejnych Sp. z o.o
ul. Głowackiego 39 74-200 Pyrzyce

Według danych WIOS liczba zakładów i instalacji wymagających posiadania
pozwolenia zintegrowanego, podlegających dyrektywie IPPC 2010/75/WE oraz
rozporządzeniu (WE)166/2006, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 203,
w tym 161 zakładów, w których występują instalacje IPPC. W 2013 r. na terenie Powiatu
Pyrzyckiego nie odnotowano żadnego przypadku poważnej awarii, objętej obowiązkiem
zgłoszenia do GIOŚ.

4.10.1

Zagadnienia horyzontalne – Zagrożenia poważnymi awariami

Wskazany obszar interwencji – Zagrożenia poważnymi awariami oraz najważniejsze
działania proekologiczne Powiatu Pyrzyckiego powinny odnosić się do czterech głównych
zagadnień horyzontalnych, którymi są:
1. adaptacja do zmian klimatu.
2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
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3. działania edukacyjne.
4. monitoring środowiska.
Tab. 4-50 Zagadnienia horyzontalne – Zagrożenia poważnymi awariami
Adaptacja do
zmian klimatu

modernizacja i budowa infrastruktury transportowej uwzględniająca dynamiczne zmiany pogodowe

Nadzwyczajne
zagrożenia
środowiska

modernizacja i budowa infrastruktury transportowej uwzględniająca dynamiczne zmiany pogodowe

Edukacja
ekologiczna

działania edukacyjne w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia mieszkańców

Monitoring
środowiska

współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodą oraz WIOŚ w zakresie prowadzenia
kontroli występowania awarii przemysłowych

4.10.2

Syntetyczna informacja o realizacji Programu

Biorąc pod uwagę podsumowanie dotąd obowiązującego programu ochrony
środowiska, a mając na względzie konieczność podejmowania dalszych działań, poniżej
przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego POŚ w kontekście zagrożeń poważnymi
awariami.
Tab. 4-51 Analiza realizacji zadań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012-2015
z perspektywą do 2017 roku - obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami

Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z
powodu awarii przemysłowych i ograniczenie ich skutków

Zakładany
cel

4.10.3

Podjęte zadania

Efekt

Wspieranie współpracy z właściwymi służbami w
zakresie przeciwdziałania poważnym awariom

Zadania realizowane przez KWPSP w Szczecinie
oraz jednostki podległe m. in. poprzez
wspomaganie działań ratowniczo-gaśniczych i
współpracy z Systemem Powiadamiania
Ratunkowego poprzez możliwość nieodpłatnego
dostępu do narzędzi aplikacyjnych, zbiorów
danych przestrzennych i metadanych
infrastruktury informacji przestrzennej oraz
udostępnionych danych operacyjnych służb
ratowniczych.
Ponadto Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w
Bornem Sulinowie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prowadzi szkolenia inspektorów
ochrony ppoż.

Dalsze doskonalenie systemu przeciwdziałania
poważnym awariom na terenie powiatu
Doskonalenie i rozwijanie zasobów informatycznych, w
tym rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii i
rejestru poważnych awarii, ze szczególnym
uwzględnieniem awarii przemysłowych
Kontrola transportu substancji niebezpiecznych (stanu
technicznego środków transportu)
Opracowanie planów działania oraz współdziałania na
wypadek wystąpienia awarii przemysłowych
Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o
zagrożeniach
Szkolenia dla administracji samorządowej i podmiotów
gospodarczych

Zadeklarowano współpracę pomiędzy Wojskową
Akademię Techniczną a Komendantem Głównym
PSP- Szefem OCK w celu wsparcia przedsięwzięć
na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w
sferze cywilnej

Wparcie Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenie
działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania
poważnym awariom

Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi
awariami

Dla obszaru interwencji: zagrożenia poważnymi awariami wykonano tzw. analizę
SWOT wskazując na mocne i słabe strony powiatu we wskazanym powyżej obszarze oraz
analizując szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć w wyniku pojawienia się potencjalnych
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czynników zewnętrznych. Stanowią one podstawę sformułowanych w kolejnym rozdziale
celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska.
Tab. 4-52 Analiza SWOT w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami
Obszar Interwencji: Gleby
1

Mocne strony (czynniki wewnętrzne)

Słabe strony (czynniki wewnętrzne)

1.1.

aktualne procedury kryzysowe opracowywane przez
Straż Pożarną i Starostwo Powiatowe, a także zakłady
dużego ryzyka

Poważne awarie podczas transportu materiałów
niebezpiecznych

1.2.

droga ekspresowa wyprowadzająca ruch poza centra
miejscowości

Brak wiedzy i umiejętności odpowiedniego
postępowania w razie powstania poważnej awarii

2

Szanse (czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia (czynniki zewnętrzne)

2.1.

kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w
sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z
tytułu wystąpienia awarii

natężenie ruchu samochodowego na szlakach
komunikacyjnych zwiększające zagrożenie wystąpienia
awarii

2.2.

Stosowne wymagania prawne dotyczące transportu
materiałów niebezpiecznych

Możliwość oddziaływania skutków awarii powstałych
na terenie sąsiednich gmin powiatów

Najważniejsze problemy
Analiza stanu aktualnego dla obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami
pozwoliła zdiagnozować najważniejsze problemy w tym zakresie na terenie Powiatu
Pyrzyckiego. Zostały one opisane poniżej, według schematu: stan aktualny → cel poprawy.
Do najważniejszych zagrożeń poważnymi awariami należą:
- niewystarczająca ilość przeszkolonych mieszkańców oraz jednostek OSP
w celu właściwego postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii →
przygotowanie ludności do postępowania na wypadek powstania poważnej
awarii;
- transport substancji niebezpiecznych przez tereny zabudowy → zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach, w środowisku i dla mieszkańców.
Najważniejsze sukcesy
Najważniejsze sukcesy w zakresie obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi
awariami osiągnięte przez Powiat Pyrzycki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 4-53 Najważniejsze sukcesy w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami
L.p.

Uwarunkowania lub podjęte
zadania w przeszłości

Stan aktualny

Jeśli konieczne: zadania, mające na
celu utrzymanie dobrego stanu

1

świadomość mieszkańców z
zakresu postępowania w
przypadku wystąpienia poważnej
awarii

Brak wystąpienia poważnych
awarii

dalszy monitoring i kontrola zakładów
oraz działania edukacyjne

Prognoza
Przewiduje się stałe kontrole w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom na
terenie Powiatu Pyrzyckiego. Do działań podstawowych, które należy zrealizować
w przeciągu najbliższych lat zalicza się wyznaczenie i kontrolę tras przewozu substancji
niebezpiecznych, w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach, w środowisku
i dla mieszkańców. Ważne jest tworzenie projektów organizacji ruchu, które będą należycie
uwzględniać zasady bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.
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Zaleca się również kontynuację prowadzenia akcji edukacyjnych na temat
negatywnych skutków dla środowiska, jakie mogą wystąpić wskutek awarii przemysłowych
oraz transportu materiałów niebezpiecznych.

5 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich
finansowanie
Strategia ochrony środowiska Powiatu Pyrzyckiego polega na wyznaczeniu celów
i kierunków działań polityki ekologicznej w perspektywie do 2024 roku. Niniejsza strategia
jest aktualizacją poprzedniej, przyjętej w „Programie ochrony środowiska dla Powiatu
Pyrzyckiego w na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2017” i większość jej kierunków jest
nadal aktualna.
Cele, kierunki interwencji oraz zadania zostały wyznaczone do realizacji
w najbliższych latach na podstawie przedstawionej wcześniej oceny stanu środowiska
Powiatu Pyrzyckiego. Szczególne znaczenie w tym zakresie odegrały najważniejsze
problemy i zagrożenia zdefiniowane dla poszczególnych obszarów interwencji.
W Programie na lata 2018-2021 zawarto również cele i kierunki działań zapewniające
dalszą poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie gospodarki
odpadami. Uwzględniono zadania przewidziane w Programie ochrony środowiska dla
Województwa Zachodniopomorskiego 2016-2020 z perspektywą do 2024, a także
w projekcie Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020
z perspektywą do 2024 wraz z planem inwestycyjnym.
Przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia zarówno zadania
własne samorządu, jak i zadania monitorowane. Podczas jego opracowywania pod uwagę
wzięto możliwość uzyskania środków z takich źródeł jak UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW itd.
Stosując wytyczne do założeń metodycznych zaproponowanych w „Wytycznych”
przedstawiono w układzie tabelarycznym obszary interwencji, przypisane im cele, wskaźniki
realizacji zadań, kierunki interwencji oraz zadania wraz z podmiotem odpowiedzialnym
i określeniem ryzyka towarzyszącego planowanemu zadaniu. Każde z realizowanych zadań
przyczyniać się będzie do realizacji kierunku interwencji, a te z kolei do realizacji założonego
celu poprawy stanu w danym obszarze. Brak realizacji zamierzonych zadań może
spowodować brak zmian, a nawet pogorszenie się stanu środowiska.
Aby mierzalnie zweryfikować zachodzące zmiany, przedstawić stan lub tendencje,
które określają wpływ podejmowanych działań na środowisko wprowadzono system
wskaźnikowy. Zastosowane wskaźniki powinny być tak skonstruowane, aby w łatwy
i skuteczny sposób określały postępy realizacji zadań i być narzędziem oceny realizacji
programu ochrony środowiska na etapie raportu. Ministerstwo Środowiska przygotowało listę
najważniejszych wskaźników do uwzględnienia w programie dla województw. Te z kolei
powinny przygotować listę rekomendowanych wskaźników dla powiatów, a powiaty dla gmin.
Powiaty i gminy powinny uwzględnić owe wskaźniki w następnych aktualizacjach programu
ochrony środowiska.
Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska na każdym szczeblu
samorządowym (województwo, powiat, gmina) jest bieżąca sprawozdawczość oparta na
wskaźnikach i miernikach opracowana w raportach z realizacji programu ochrony
środowiska.
Analogicznie jak w przypadku oceny stanu środowiska cele i kierunki interwencji do
realizacji w latach 2018-2021 zostały wyznaczone dla 10 obszarów interwencji:
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza,
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2. Zagrożenia hałasem,
3. Pola elektromagnetyczne,
4. Gospodarowanie wodami,
5. Gospodarka wodno-ściekowa,
6. Zasoby geologiczne,
7. Gleby,
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. Zasoby przyrodnicze,
10. Zagrożenia poważnymi awariami.
Zadania wyznaczone w ramach poszczególnych kierunków interwencji przedstawiono
w załączniku nr 1. Realizacja wyznaczonych zadań łączy się z poniesionymi z tego tytułu
kosztami, które przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 2.

6 System realizacji programu ochrony środowiska
6.1

Współpraca
Programu

z

interesariuszami

i

opracowanie

treści

Niniejszy dokument przedstawia aktualny stan środowiska Powiatu Pyrzyckiego,
określając dodatkowo jego mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia wynikające
z czynników zewnętrznych. Ponadto określa długoterminową politykę działania
w konkretnych kierunkach rozwoju miasta i gminy oraz konsekwencje środowiskowe
wynikające z ich realizacji.
Stan aktualny środowiska zawarty w niniejszym „Programie ochrony środowiska dla
Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” powstał w oparciu
o dane statystyczne, jak i informacje o stanie środowiska oraz inne informacje o stanie
Powiatu Pyrzyckiego, jakimi dysponują organy ochrony środowiska, instytucje zajmujące się
monitoringiem stanu środowiska oraz samorząd..
- danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny,
- informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Szczecinie,
- informacji ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
- informacji z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Szczecinie,
- informacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
- informacji z Nadleśnictw ,
- materiałów własnych przekazanych przez poszczególne Referaty Urzędu
gmin i powiatu.
Podstawowym źródłem danych statystycznych, niezbędnym do obliczenia
wskaźników środowiskowych służących monitorowaniu realizacji celów i zadań Programu
był Główny Urząd Statystyczny. W programie wykorzystano dane GUS za lata 2015-2016,
dzięki czemu możliwe było zdiagnozowanie zmian, jakie zachodziły w ostatnich latach
w zakresie poszczególnych komponentów.
Jako uzupełniające były traktowane dane pozyskane bezpośrednio od podmiotów
gospodarczych, organów ochrony środowiska, instytucji monitorujących stan środowiska czy
też od poszczególnych wydziałów Powiatu Pyrzyckiego.
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6.2

Zarządzanie Programem

Podstawową zasadą realizacji Programu powinna być zasada wykonywania zadań
przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska,
a w szczególności samorząd Powiatu Pyrzyckiego. Bardzo ważne jest świadome
realizowanie Programu oraz identyfikacja z wyznaczonymi celami.
Ogólny schemat zarządzania Programem przedstawiono poniżej.

Ryc. 6-1 Schemat zarządzania Programem

Szanse na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja oraz bieżące
zarządzanie realizacją celów Programu.
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery
grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:
- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem,
- podmioty realizujące zadania Programu, w tym instytucje finansujące,
- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu,
- społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Staroście, który
składa Radzie Powiatu Pyrzyckiego raporty z wykonania Programu. Starosta współdziała
z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego.. Wojewoda
(oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym
reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa
znajdują się instrumenty finansowe na realizacje zadań Programu (poprzez WFOŚiGW).
Ponadto, Starosta współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji których
znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa,
prowadzą monitoring stanu środowiska (IŚ, WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).

6.3

Monitoring i ewaluacja Programu

Realizacja określonych w ramach Programu celów i zadań będzie podlegać
systematycznemu monitorowaniu oraz ewaluacji. Dla rozróżnienia obu terminów należy

106

wskazać, że monitoring to bieżące badanie procesu wdrażania zapisów strategicznych,
natomiast ewaluacja sprowadza się do oceny wykonania sformułowanych zadań oraz
stopnia realizacji całego planu i na podstawie wyników monitoringu. W związku z tym,
monitoring może być prowadzony przez wyznaczone jednostki koordynujące realizację
działań, np. wydziały merytoryczne urzędu. Ewaluacja zaś winna być przeprowadzana przy
współudziale Rady Programowej, którą powołuje organ do tego uprawniony.
Rada Programu będzie nadzorowała realizację Programu, zapoznając się
z okresowymi raportami dotyczącymi wykonania zadań i uzyskanych efektów ekologicznych.
Efektem ewaluacji mogą być wprowadzane modyfikacje niektórych zapisów strategicznych.
Nie powinny one dotyczyć celów strategicznych, w niewielkim stopniu mogą odnosić się do
celów szczegółowych. Modyfikacjom mogą natomiast ulegać cele operacyjne i konkretne
działania. Należy jednak pamiętać, że plan w zaproponowanym kształcie jest dokumentem
otwartym, który powinien na bieżąco odpowiadać na nowe wyzwania. Zatem proponowane
przez powołany komitet ewaluacyjny mogą już bezpośrednio przenosić się na rozwiązania
zastosowane w aktualizacji planie rozwoju. Do monitoringu i ewaluacji Strategii zobowiązuje
się samorząd, zatwierdzając dokument. Dzięki wprowadzeniu systemu monitoringu
i ewaluacji zostaje także rozwiązany problem dezaktualizacji założeń Programu wynikający
ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa i innych
czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach
dokumentu.
Proponuje się, aby monitoring Programu był prowadzony w przynajmniej półrocznych
okresach, natomiast ewaluacja raz na dwa lata.
Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w Programie jest samorząd Powiatu
Pyrzyckiego oraz spółki będące własnością samorządu jako realizatorzy inwestycji
w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty gospodarcze planujące
i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program. Wypracowane
procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą
zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych
i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie
i uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania na tyle, że pewne działania stając
się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając
mechanizmy samoregulacji. Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są
mieszkańcy powiatu, którzy subiektywnie oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę
taką można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich mierników świadomości
społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu.
Niniejszy Program będzie pełnił rolę narzędzia zarządzania środowiskiem w skali
powiatu. Planuje się, że zarządzanie programem będzie realizowane z wyników
monitorowania procesów zachodzących w kwalifikowanych obszarach analizy. Ocena
realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian
w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru
(ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). Zgodnie z „Wytycznymi” podstawą oceny
realizacji celów i zadań wyznaczonych w Programie będzie monitoring wskaźników
liczbowych.
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6.4

Aktualizacja Programu i okresowa sprawozdawczość z jego
realizacji

Obowiązek opracowania aktualizacji Programów ochrony środowiska (POŚ)
wprowadzono w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 519 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 17 organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza
odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. Aktualizacja
przyjmowana jest na okres 4 lat z perspektywą na kolejne 4 lata. Nie dopuszczalnym jest,
aby aktualizacja programu nastąpiła po upływie jego obowiązywania.
Ponadto organ sporządzający program jest zobowiązany do opracowania co 2 lata
raportu z jego wykonania, który zostaje przedstawiony odpowiednio sejmikowi województwa,
radzie powiatu lub radzie gminy (art. 18 ust. 2). Następnie organ wykonawczy województwa,
powiatu i gminy przekazuje raport odpowiednio do ministra właściwego do spraw
środowiska, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu (art. 18
ust. 3).
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Tab. 1 Cele, kierunki interwencji oraz zadania dla Powiatu Pyrzyckiego
Wskaźnik

Cel

A

B

1

C
I. Poprawa jakości powietrza w strefie zachodniopomorskiej poprzez stałą redukcję emisji
zanieczyszczeń

Obszar
interwencj
i

Ochrona klimatu i jakości powietrza

Lp

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

G

H

I

J

klasa jakości
powietrza w
strefie
zachodniopom
orskiej
(mierniki
jakości
powietrza:
PM10, B(a)P –
przekraczanie
wartości
dopuszczalnyc
h oraz wartości
dla klasy A)

niedotrzyma
ne poziomy
dla pyłu
PM10, B(a)P
– klasa C,
pozostałe
mierniki w
klasie A

brak
przekroczeń
wartości dla
klasy A dla
pyłu PM10,
B(a)P oraz
utrzymanie
klasy A dla
pozosta- łych
wskaźników

I.1.
Zarządzanie
jakością
powietrza
w Powicie
Pyrzyckim

I.1.1 Aktualizacja i monitorowanie
Programów ograniczania niskiej emisji
lub Programów Gospodarki
Niskoemisyjnej

monitorowane:
gminy powiatu

nieotrzymanie
dofinansowani
a

I.1.2 Opracowanie „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwo gazowe”

monitorowane:
gminy powiatu

I.1.3 Planowanie przestrzenne i
strategiczne uwzględniające rozwój
niskoemisyjny
I.1.4 Udzielanie zamówień publicznych,
którym towarzyszą kryteria o charakterze
środowiskowym (zakupy dóbr i usług
oraz zlecanie robót budowlanych
zwracając uwagę na energooszczędność
i przyjazny środowisku produktów np. w
zakresie IT, niskoemisyjność np. w
przypadku zakupu samochodów itp.)
I.1.5 Dalsze prowadzenie badań
monitorujących jakość powietrza
I.2 Edukacja
społeczeństwa
i promocja
działań w
zakresie
podnoszenia
standardów
jakości
powietrza

I.2.1 Działania edukacyjne i promocyjne
struktur administracyjnych gmin powiatu
w zakresie podnoszenia standardów
jakości powietrza
I.2.2 Prowadzenie kampanii informacyjno
– promocyjnej w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej oraz wymagań
dotyczących charakterystyki
energetycznej budynków.
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monitorowane:
gminy powiatu

monitorowane:
gminy powiatu

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie
monitorowane:
gminy powiatu
monitorowane:
gminy powiatu

nieobjecie
dokumentacją
wszystkich
terenów
nieuwzględnie
nie wszystkich
kryteriów
przygotowanyc
h
zamówieniach
publicznych
niewystarczają
cy budżet
nieotrzymanie
dofinansowani
a
nieotrzymanie
dofinansowani
a
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.2.3 Działania Informacyjno-edukacyjne
związane z efektywnym i ekologicznym
transportem publicznym, pieszym
rowerowym

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
zarządcy
transportu
publicznego

nieotrzymanie
dofinansowani
a

I.2.4 Edukacja społeczeństwa w zakresie
racjonalnego wykorzystania energii i
odnawialnych źródeł energii oraz
korzyści wynikających z ich
zastosowania

monitorowane:
gminy powiatu

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
zainteresowani
e
społeczeństwa

I.2.5 Organizacja akcji społecznych dla
mieszkańców gminy dotyczących
tematyki ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, efektywnośd
energetyczne] oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

monitorowane:
gminy powiatu

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
zainteresowani
e
społeczeństwa

I.3.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja
sieci ciepłowniczych wraz z budową
przyłączy i węzłów cieplnych

monitorowane:
zakłady
energetyki
cieplnej,
zarządzający
siecią

nieotrzymanie
dofinansowani
a

I.3.2 Modernizacja systemu grzewczego
w ZS nr 2 CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2
CKU

I.3.3 Modernizacja, likwidacja lub
wymiana (na ekologiczne)
konwencjonalnych źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych, publicznych i
usługowych

monitorowane:
gminy powiatu,
mieszkańcy

G

I.3 Poprawa
efektywności
energetycznej
w budynkach
publicznych i
niepublicznych
znajdujących
się na terenie
Powiatu
Pyrzyckiego
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.3.4 Przebudowa, modernizacja i
doposażenie lokalnych kotłowni

monitorowane:
gminy powiatu,
mieszkańcy

nieotrzymanie
dofinansowani
a

I.3.5 Termomodernizacja budynków
mieszkalnych, publicznych i usługowych
na terenie powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorcy

I.3.6 Termomodernizacja budynku,
docieplenie ścian piwnicy budynku
administracyjnego przy ulicy
Głowackiego 22 w Pyrzycach

własne:
PODGIK

I.3.7 Wymiana pokrycia dachowego z
dociepleniem w budynku
administracyjnym przy ulicy Głowackiego
22

własne:
PODGIK

I.3.8 Remont budynku Starostwa
Powiatowego w Pyrzycach termomodernizacja, wymiana sieci
wodno-kanalizacyjnej i c.o.

własne:
Starostwo
Powiatowe

I.3.9 Termomodernizacja budynku DPS
Pyrzyce oraz izolacja i drenaż
fundamentów

własne: Dom
Pomocy
Społecznej

I.3.10 Termomodernizacja budynku ZS
nr 1

własne: Zespół
Szkół nr 1

I.3.11 Termomodernizacja obiektu
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

własne:
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy

G
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.3.12 Termomodernizacja budynku
szkoły i sali gimnastycznej w ZS nr 2
CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2
CKU

I.3.13 Termomodernizacja budynku
internatu i stołówki w ZS nr 2 CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2
CKU

I.3.14 Termomodernizacja warsztatów
szkolnych w ZS nr 2 CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2
CKU

I.3.15 Termomodernizacja budynku KP
PSP w Pyrzycach

własne:
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej

G

I.3.16 Rozbudowa i termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy, budynku OSP w
Warnicach, termomodernizacja i remont
budynku szkoły w Warnicach

monitorowane:
gmina Warnice

I.3.17 Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka
Kultury i Urzędu Gminy w Kozielicach

monitorowane:
gmina
Kozielice

I.3.18 Rozbudowa, termomodernizacja
budynku remizy OSP Tetyń wraz z
instalacją centralnego ogrzewania z
zastosowaniem OZE

monitorowane:
gmina
Kozielice

I.3.19 Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie
Pyrzyce

monitorowane:
gmina Pyrzyce
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.3.20 Kompleksowa termomodernizacja
budynków i obiektów użyteczności
publicznej znajdujących się na terenie
gminy Kozielice m.in.:
Budynek Urzędu Gminy, Szkoły oraz
Gminnego Ośrodka Kultury, Kozielice;
Świetlica, Czarnowo; Świetlica, Mielno
Pyrzyckie; Remiza OSP, Kozielice;
Remiza OSP Tetyń.

monitorowane:
gmina
Kozielice

Ponadto planuje się realizację zadania
po 2020 roku m.in. dla budynków:
Świetlica w m. Maruszewo, Przydarłów,
Tetyń oraz Świetlica wraz z Remizą OSP
w m. Załęże; Remiza OSP w m.
Czarnowo i Mielno Pyrzyckie
Ilość
stosowanych
Odnawialnych
Źródeł Energii
na terenie
powiatu

Turbiny
Wiatrowe –
27

Turbiny
Wiatrowe –
146

Biogazownie
–0

Biogazownie
–3

Energia
słoneczna –
18

Energia
słoneczna –
4

I.4 Dalszy
rozwój
wykorzystania
OZE

I.4.1 Zastosowanie OZE w budynkach
użyteczności publicznej Starostwa oraz
znajdujących się na terenie gmin powiatu
w tym m. in. na terenie gm. Kozielice
m.in. dla Urzędu Gminy, Szkoły i Hali
Sportowej, Gminnego Ośrodka Kultury w
Kozielicach, Świetlicy w Załężu i Tetyniu
oraz w budynkach użyteczności
niepublicznej

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

I.4.2 Zarządzanie projektami
dofinansowania działań z zakresu
efektywności energetycznej,
wykorzystania OZE, na terenie gmin, w
ramach dostępnych programów
wspierających

monitorowane:
gminy powiatu
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nieotrzymanie
dofinansowani
a
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Starostwo
Powiatowe

komplet

komplet

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.4.3 Prowadzenie działań w tym
szkolenia z zakresu efektywności
energetycznej i wykorzystania OZE
wspierających na rzecz zwiększenia
świadomości mieszkańców i
przedsiębiorców

monitorowane:
gminy powiatu

I.4.4 Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł - budowa nowych
instalacji odnawialnych źródeł energii

monitorowane:
przedsiębiorcy

I.4.5 Zastępowanie konwencjonalnych
źródeł energii źródłami odnawialnymi budowa biogazowni rolniczej w gm.
Bielice

monitorowane:
gmina Bielice

I.4.6 Budowa elektrociepłowni na
biomasę TERMALL

monitorowane:
przedsiębiorca

I.4.7 Modernizacja oświetlenia ulicznego
w kierunku enegrooszczędnośći (np.
zastosowanie lamp solarnych)

monitorowane:
gminy powiatu

I.5.1 Systematyczna ale stopniowa
wymiana w sprzętu biurowego, urządzeń
elektrycznych (m.in. klimatyzatory,
podgrzewacze wody, AGD) oraz
oświetlenia na bardziej efektywne
energetycznie

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

I.5.2 Kompleksowe zarządzanie energią
w budynkach publicznych zarządzanych
przez Starostwo i urzędy gmin

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

brak
zaangażowani
a ze strony
urzędów

G

I.5 Rozwój
inwestycji
efektywnie
energetycznyc
h
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brak inwestora
nieotrzymanie
dofinansowani
a
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

ENEA

0

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.5.3 Przebudowa napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV relacji
Kluczewo – Pyrzyce – Mostkowo (stan
istniejący 120mm2, stan docelowy 240
mm2)

monitorowane:
ENEA

I.5.4 Rozbudowa sieci
elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV

monitorowane:
ENEA

I.5.5 Monitorowanie zużycia nośników
energii i wody w obiektach użyteczności
publicznej

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

Brak
skuteczności
prowadzonych
działań

monitorowane:
Wspólnoty
Mieszkaniowe
/ Zarządcy

nieotrzymanie
dofinansowani
a

G

100%

I.5.6 Kompleksowa modernizacja
energetyczna obiektów użyteczności
publicznej w tym m.in. w gminie Bielice w
budynku Urzędu Gminy, budynku
Ośrodka Zdrowia a także budynków
mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych
I.5.7 Modernizacja źródeł energii cieplnej
wraz z automatyką czasowo-pogodową
w budynkach i obiektach użyteczności
publicznej znajdujących się na terenie
gminy Kozielice m.in.: Świetlica w m.
Łozice, w m. Siemczyn; w Tetyniu, w
Załężu oraz Remiza OSP w m. Tetyń
oraz obiektach niepublicznych
I.5.8 Wymiana sieci elektrycznej wraz z
wymianą oświetlenia budynku Szpitala
oraz wykonanie instalacji przywoławczej
pacjentów
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monitorowane:
gmina
Kozielice,
mieszkańcy
oraz
przedsiębiorcy
własne:
Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

nieotrzymanie
dofinansowani
a
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

długość dróg
krajowych,
wojewódzkich,
powiatowych i
gminnych (km)

drogi
krajowe 14,986
drogi
wojewódzkie
-93,149
drogi
powiatowe 319,697
drogi gminne
-132,86

wskaźnik
większy niż
wartość
bazowa

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

własne:
I.5.9 Wymiana instalacji elektrycznej w
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym

Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

I.6.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego
- wymiana na bardziej efektywne
energetycznie, zastosowanie automatyki
sterowania oświetleniem w tym instalacja
nowych lamp fotowoltaicznych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

I.6.2 Przebudowa dróg gminnych w tym
ul. Mickiewicza oraz w m. Obromino oraz
remont drogi w m. Giżyn

monitorowane:
gmina Pyrzyce

I.6.3 Budowa chodnika w m. Babinek,
Babin, Będgoszcz, Chabówko,Parsów –
etap III,Bielice,Linie,Stare Chrapowo,
Nowe Chrapowo, Nowe Linie, Chabowo

monitorowane:
gmina Bielice

I.6.4 Budowa chodników w m. Siemczyn
Kozielice, Tetyń, Trzebórz, Mielno
Pyrzyckie, Przydarłów, Czarnowo,
Załęże

monitorowane:
gmina
Kozielice

G

I.6 Rozwój
komunikacji
drogowej i
kolejowej w
kierunku
ochrony
jakości
powietrza i
klimatu

I.6.5 Przebudowa dróg w m. Łozice, w m.
Kozielice (od nr 77 do 89), Tetyń –
Maruszewo –wraz z chodnikami, w m.
Czarnowo-Parnica, Tetyń- Tatol,
Siemczyn-Podborze oraz utwardzenie
odcinków dróg: Odc. Tetyń- Maruszewo,
odc. Tetyń- Krusze, w m. Kozielice
Ponadto, planuje się realizację
zadania po 2020 roku m. in. dla
odcinków dróg: Siemczyn –
Przydarłów, Siemczyn – Trzebórz,
Czarnowo, Odc. objazdowy- Tetyń,
Odc. objazdowy- Trzebórz

Załącznik nr 1 - 9

monitorowane:
gmina
Kozielice

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
przedłużające
się procedury
wyznaczania
przebiegu tras,
uzyskiwania
decyzji
administrcyjny
ch w tym
decyzji o
środowiskowyc
h
uwarunkowani
ach, odległe w
czasie terminy
realizacji
założonych
inwestycji
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.6.6 Budowa i modernizacja dróg wraz z
niezbędną infrastrukturą okołodrogową w
tym przebudowa ulicy Żeromskiego w
Lipianach

monitorowane:
gmina Lipiany

I.6.7 Budowa i przebudowa dróg
gminnych i powiatowych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
Zarządcy dróg

I.6.8 Budowa systemów sterowania
ruchem

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
Zarządcy dróg

G

I.6.9 Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1778Z w m. Warszyn
I.6.10 Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1578Z w m. Przywodzie
I.6.11 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1559Z Żabów- Mechowo
odcinek Ryszewko - Młyny
I.6.12 Przebudowa drogi nr 1606Z - ulicy
Ciepłowniczej w mieście Pyrzyce.
Ułożenie nakładki bitumicznej jezdni,
budowa chodników oraz przebudowa
mostu
I.6.13 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1575Z Jesionowo do granicy powiatu

Załącznik nr 1 - 10

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
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Wartość
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Wartość
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D

E

F

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie
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ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.6.14 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1576Z Lubiatowo do granicy powiatu
I.6.15 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1778Z Przelewice do granicy powiatu poszerzenie i ułożenie nakładki
bitumicznej na odcinku Rosiny-Płońsko i
na odcinku od skrzyżowania z drogą nr
1578Z do granicy powiatu

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:

I.6.16 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1712Z Kunowo-Stary Przylep na odcinku
Wierzbno-Koszewo

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.17 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1574Z Ślazowo-Kluki na odcinku od
skrzyżowania z drogą Nr 1576Z do
skrzyżowania z drogą 1572Z

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.18 Kontynuacja modernizacji drogi
powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin
I.6.19 Przebudowa drogi powiatowej nr
1572Z Brzesko-Bylice-Lipiany od km
19+400 do km 21+900 (Lipiany odcinek
od skrzyżowania z ulicą Barlinecką do
drogi nr 3)

własne:

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:

I.6.20 Przebudowa drogi powiatowej nr
1571Z Obryta - Lubiatowo od km 0+000
do km 8+168

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.21 Przebudowa drogi powiatowej nr
1559Z Mechowo - Żabów, odcinek droga
wojewódzka 106 droga wojewódzka 122
(Stróżewo-Mechowo)

Wydział Dróg i
Komunikacji

Załącznik nr 1 - 11

własne:
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J

I.6.22 Przebudowa drogi powiatowej nr
1563Z Obromino - Batowo, odcinek
Obromino - Pstrowice

Wydział Dróg i
Komunikacji

G

I.6.23 Przebudowa drogi nr 1632Z - ulicy
Żwirki i Wigury w mieście Pyrzyce
I.6.24 Przebudowa drogi nr 1370Z BabinKartno odcinek Babin -Babinek
I.6.25 Przebudowa drogi powiatowej
nr1552Z Stare Chrapowo - Nowe
Chrapowo
I.6.26 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1554Z m. Mielno

własne:

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:

I.6.27 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1572Z i 1576Z na odcinku
przebiegającym przez m. Brzesko

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.28 Przebudowa drogi powiatowej nr
1713Z Koszewo-Dębica -Warnice od km
2+873 do km 6+796

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.29 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1559Z na odc.
przebiegającym przez m. Turze

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.30 Remont ul. Krótkiej w Pyrzycach droga powiatowa nr 1614Z

Załącznik nr 1 - 12

własne:

własne:

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
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I.6.31 Przebudowa drogi powiatowej nr
1577Z na odcinku droga wojewódzka nr
122- Oćwieka

Wydział Dróg i
Komunikacji

G

I.6.32 Przebudowa drogi powiatowej nr
1583Z Stacja PKP Nowielin - dr. Nr 3
I.6.33 Przebudowa drogi powiatowej nr
1553Z Zadeklino-Czarnowo na odcinku
na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 122 do m. Czarnowo
oraz przez m. Czarnowo

własne:

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.34 Remont odcinków drogi
powiatowej nr 1554Z i nr 1377Z w m.
Kozielice, Trzebórz, Tetyń, Siemczyn,
Mielno

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.35 Przebudowa drogi powiatowej nr
1713Z Koszewo-Dębica-Warnice na
odcinku przebiegającym przez m. Dębica

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.36 Przebudowa drogi powiatowej nr
1712Z Kunowo-Stary Przylep na odcinku
Wierzbno-Koszewo

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.37 Przebudowa drogi powiatowej nr
1575ZJesionowo-Mostkowo i nr 1576Z
Lubiatowo-Jesionowo do gr. powiatu

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.38 Przebudowa drogi powiatowej nr
1559Z Mechowo-Żabów na odcinku
Stróżewo do skrzyżowania z droga
wojewódzką nr 122 (Mechowo)

Wydział Dróg i
Komunikacji

Załącznik nr 1 - 13

własne:

własne:

własne:

własne:

własne:
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I.6.39 Budowa chodników w ciągu dróg
powiatowych na odcinkach
przebiegającym przez m. Tetyń,
Kozielice, Siemczyn, Trzebórz,
Przydarłów, Maruszewo, Załęże i
Czarnowo
I.6.40 Przebudowa drogi powiatowej nr
1578Z Ukiernica-Płońsko na odcinku
przebiegającym przez m. Żuków
I.6.41 Przebudowa drogi nr 1626Z ul.
Staromiejskiej w Pyrzycach
I.6.42 Przebudowa drogi powiatowej nr
1595Z ul. Okrzei w Lipianach na odcinku
od ul. Mostowej do wejścia na zaplecze
szkoły
I.6.43 Przebudowa chodnika przy ulicy
Sikorskiego w Lipianach

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.44 Przebudowa dróg gminnych w m.
Wierzbno, Warnice - Warnice B oraz
chodników i parkingów w m. Wierzbno,
parkingi przy plaży

monitorowane:
gmina Warnice

I.6.45 Budowa alejek spacerowych wraz
z budową parkingów na terenie
cmentarzy komunalnych w m. Stary
Przylep, Zaborsko, Obryta, Warnice,
Wierzbno

monitorowane:
gmina Warnice

Załącznik nr 1 - 14
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ilość
wybudowanyc
h ścieżek
rowerowych
(km)
www.pyrzyce
.pl

VI szlaków
rowerowych
o łącznej
długości 312
km

dugość
większa niż
w wartości
bazowej

klasa jakości
powietrza w
strefie
zachodniopom
orskiej
(mierniki
jakości
powietrza: CO2

Ilość pojazdów
komunikacji
publicznej
określanych
jako
ekologiczne

Klasa A

Utrzymanie
poziomu
klasy A

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
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H

I

J

I.6.46 Budowa ścieżki rowerowej po byłej
linii PKP (do Załęża) oraz użytku
ekologicznego w Mielnie Pyrzyckim
przez las nad jez. Piaseczno i Dłużyńskie
do Trzeborza, z Łozic do Czarnowa i
wokół jeziora Czarne oraz z Przydarłowa
do Siemczyna

monitorowane:
gmina
Kozielice

I.6.47 Budowa ścieżek rowerowych oraz
niezbędnej infrastruktury, ustanowienie
stref wyłącznie dla pieszych i rowerów

monitorowane:
gminy powiatu

I.6.48 Wymiana pojazdów na pojazdy o
mniejszej emisji CO2

monitorowane:
mieszkańcy

I.6.49 Modernizacja taboru komunikacji
publicznej (autobusy)

monitorowane:
ZGK, podmioty
prywatne

G

I.6.50 Utrzymanie działań
ograniczających emisję wtórną pyłu
poprzez regularne utrzymanie czystości
nawierzchni (czyszczenie nawierzchni
metodą mokrą)
0

więcej niż
wartość
bazowa

I.6.51 Wymiana taboru komunikacji
publicznej na pojazdy ekologiczne

I.6.52 Wymiana taboru samochodowego
będącego we władaniu samorządu gmin
i powiatu

Załącznik nr 1 - 15

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
monitorowane:
zarządcy dróg
monitrowane:
gminy powiatu,
prywatni
przewoźnicy
własne:
Starostwo
Powiatowe
monitrowane:
gminy powiatu
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A
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(+źródło
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bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Starostwo
powiatowe w
Pyrzycach

0

Starostwo
powiatowe w
Pyrzycach

0

Starostwo
powiatowe w
Pyrzycach

0

Komplet

Komplet

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.6.53 Poprawa systemu komunikacji
publicznej polegające m.in. na budowie,
przebudowie chodników, zatok
autobusowych, postojowych, centrów
przesiadkowych, węzłów
multimodalnych, parkingów P&R itp.

własne:
Starostwo
Powiatowe

G

I.7 Działania
zmierzające ku
wzrostowi
standardu
jakości
powietrza i
życia
mieszkańców

I.7.1 Budowa garażu oraz parkingu przy
Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

I.7.2 Przebudowa, modernizacja i
wyposażenie budynku DPS Pyrzyce i
DPS Żabów

monitrowane:
gminy powiatu
własne:
Centrum
Placówek
Opiekuńczo Wychowawczy
ch

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

własne:

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
niewystarczaja
će obniżenie
kosztów
związanych
utrzymaniem

Dom Pomocy
Społecznej

1
I.7.3 Wsparcie SOSW, ZS Nr 1 w
Pyrzycach w kształceniu ogólnym
działaniami edukacyjnymi i
doposażeniowymi na rzecz rozwoju
gospodarczego KS „Pyrzyce+"
I.7.4 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe na
rzecz rozwoju gospodarczego na
obszarze Kontraktu Samorządowego
I.7.5 Inwestycje w infrastrukturę
szkolnictwa zawodowego służące
dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy
i regionalnych inteligentnych specjalizacji
na obszarze KS „Pyrzyce +"

Załącznik nr 1 - 16

własne:
WOKSTiP
SOSW, ZS n1

własne:
WOKSTiP
SOSW, ZS n1,
ZS Nr2 CKU
własne:
WOKSTiP
SOSW, ZS n1,
ZS Nr 2 CKU

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
niewystarczają
ca poprawa
warunków
nauki i pracy
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Lp
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A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Starostwo
powiatowe w
Pyrzycach

0

1

Urząd Gminy,
Starostwo
Powiatowe

0

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

własne:
Starostwo
Powiatowe

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

I.7.6 Uregulowanie stanu prawnego
działek ewidencyjnych pod drogami
powiatowymi

PODGIK

1
I.7.7 Komputeryzacja w Urzędzie Gminy
Bielice

monitorowane:
gmina Bielice

I.7.8 Rozbudowa i remont budynku
szkoły w Starym Przylepie

monitorowane:
gmina Warnice

I.7.9 Budowa domów sołeckich w m.
Reńsko, Nowy Przylep, Warnice B

monitorowane:
gmina Warnice

I.7.10 Budowa Domu Kultury w
Warnicach

monitorowane:
gmina Warnice

I.7.11 Przebudowa i remont istniejących
świetlic wiejskich w m. Kłęby, Grędziec i
Dębica, Wójcin

monitorowane:
gmina Warnice

I.7.12 Rekultywacja nawierzchni boiska
sportowego wraz z budową trybun na
stadionie gminnym w Warnicach oraz w
m. Dębica, Barnim, Zaborsko, Kłęby,
Stary Przylep, Nowy Przylep

monitorowane:
gmina Warnice

I.7.13 Budowa boiska wielofunkcyjnego
oraz przebudowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy szkole w
Warnicach

monitorowane:
gmina Warnice

I.7.14 Zagospodarowanie centrum wsi
wraz z budową placów zabaw

monitorowane:
gmina Warnice

Załącznik nr 1 - 17

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
nieotrzymanie
dofinansowani
a
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G
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H

I

J

I.7.15 Przebudowa, rozbudowa
istniejących obiektów infrastruktury
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

I.7.16 Wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej i budowlanej
wszystkich branż Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach w celu dostosowania do
obowiązujących norm i przepisów
I.7.17 Adaptacja pomieszczeń Apteki
Szpitalnej i Fizjoterapii na Izbę Przyjęć
wraz z budową windy oraz zakupem
sprzętu i aparatury medycznej
I.7.18 Remont Bloków Operacyjnych
(chirurgiczny, ortopedyczny) i Oddziału
Intensywnej Terapii z instalacją
klimatyzacji, instalacją gazów
medycznych oraz próżni i wentylacji
mechanicznej w całym budynku Szpitala
Powiatowego w Pyrzycach wraz z
zakupem sprzętu i aparatury medycznej

Załącznik nr 1 - 18

własne:
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy

własne:
Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach
własne:
Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

własne:
Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

niewystarczają
ca likwidacja
barier
architektoniczn
ych –
niedostosowan
ie obiektu do
osób
niepełnospraw
nych,
nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
brak
wystarczającyc
h środków
finansowych ,
niespełnienie
wymagań
jakimi powinny
odpowiadać
pomieszczenia
i urządzenia
podmiotu
wykonującego
działalność
leczniczą
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H

I

J

I.7.19 Modernizacja pomieszczeń
Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych

I.7.20 Modernizacja budynku GGN

I.7.21 Remont ogrodzenia i nawierzchni
utwardzonej w Komendzie Powiatowej
Policji

I.7.22 Modernizacja budynku
przewodników psów i obiektów dla psów
w Komendzie Powiatowej Policji

własne:
Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach
własne:
PODGIK
własne:
Komenda
Powiatowa
Policji
własne:
Komenda
Powiatowa
Policji
własne:

I.7.23 Remont budynku garażowego w
Komendzie Powiatowej Policji
I.7.24 Zakupy inwestycyjne na potrzeby
DPS (w tym samochód przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych,
wyposażenie)

Załącznik nr 1 - 19

Komenda
Powiatowa
Policji
własne:
Dom Pomocy
Społecznej

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
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G
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ny za
realizację (+
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H

I

J

I.7.25 Wymiana CO w budynku DPS
Pyrzyce

I.7.26 Wymiana instalacji elektrycznej
budynku DPS Pyrzyce

Załącznik nr 1 - 20

własne:
Dom Pomocy
Społecznej

własne:
Dom Pomocy
Społecznej

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
niewystarczają
ca poprawa
stanu
technicznego
centralnego
ogrzewania,
nie uzyskanie
efektu
zmniejszenie
kosztów
ogrzewania
brak
wystarczającyc
h środków
finansowych ,
niezapewnieni
e
odpowiedniego
bezpieczeństw
a
mieszkańców i
pracowników
DPS
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

I.7.27 Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku DPS
Żabów

I.7.28 Prace naprawcze szybu wind w
DPS Żabów

własne:
Dom Pomocy
Społecznej

własne:
Dom Pomocy
Społecznej

I.7.29 Wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej i budowlanej
oraz modernizacji budynku DPS Pyrzyce
i DPS Żabów

Dom Pomocy
Społecznej

I.7.30 Remont ogrodzenia z
zagospodarowaniem terenu DPS Żabów
i DPS Pyrzyce

Dom Pomocy

Załącznik nr 1 - 21

własne:

własne:

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
niezlikwidowan
ie wszystkich
barier
architektoniczn
ych dla osób
niepełnospraw
nych
brak efektu
zmniejszenia
awaryjności,
usunięcie
skutków
przecieków
wody
brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
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Wskaźnik

B

3

Pola elektromagnetyczne

2

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

C

D

E

F

G

H

I

J

II Zminimalizowanie uciążliwego hałasu
i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu
akustycznego środowiska

A

Zagrożenia hałasem

Lp

Kierunek
interwencji

Ilość
wykonanych
pomiarów
akustycznych
przez WIOS
wskazujaca na
przekroczenia
emisji hałasu

0

Utrzymanie
braku
przekroczeń
akustycznyc
h

II.1 Dążenie do
poprawy
jakości klimatu
akustycznego

II.1.1 Pomiar i ocena stanu akustycznego
środowiska w powiecie

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

brak ryzyka
realizacji

III Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Cel
Obszar
interwencj
i

wyniki
pomiarów
wartości
promieniowani
a
elektromagnet
ycznego [V/m]

brak
przekroczeń

utrzymanie
wskaźnika
poniżej
normy – 7
V/m

III.1
Ograniczanie
zagrożenia
oddziaływania
pól
elektromagnet
ycznych

II.1.2 Wprowadzanie do mpzp zapisów
dotyczących klasyfikacji terenów pod
względem akustycznym, stosowanie
zasad strefowania oraz elementów
uspokojenia ruchu w centrach miast i na
terenach mieszkaniowych

monitorowane:
gminy powiatu

II.1.3 Prowadzenie edukacji ekologicznej
dot. klimatu akustycznego: w zakresie
szkodliwości hałasu oraz promowania
ruchu pieszego, jazdy na rowerze i
transportu publicznego

monitorowane:
gminy powiatu

III.1.1 Kontynuacja monitoringu poziomu
pól elektromagnetycznych na terenie
powiatu

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

III.1.2 Wprowadzanie do planów
zagospodarowania przestrzennego
zapisów dot. ochrony przed polami
elektromagnetycznymi

III.1.3 Kontrola zgłaszanych instalacji
wytwarzających pola
elektromagnetyczne
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monitorowane:
gminy powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

brak mpzp dla
każdego
obszaru

brak efektów
prowadzonych
działań

brak ryzyka
realizacji

brak mpzp dla
każdego
obszaru

brak efektów
prowadzonych
kontroli
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Wskaźnik

Cel

B

4

C
IV Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, oraz
ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi

A

Gospodarowanie wodami

Lp

Obszar
interwencj
i

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

G

jakość wód
powierzchniow
ych w JCWP

niższy niż
dobry
stan/potencj
ał
ekologiczny
JCWP rzek

spełnienie
wymogów
określonych
dla dobrego i
powyżej
dobrego
stanu/potenc
jału
ekologiczneg
o JCWP rzek

IV.1 Poprawa
stanu
jakościowego i
ilościowego
wód
powierzchniow
ych i
podziemnych

jakość wód
podziemnych
w JCWPd

wody o
dobrym
stanie
chemicznym,
w tym wody
zadowalając
ej jakości (III
klasy); w
przypadku
punktu
pomiaroweg
o w Bielicach
słaby stan
chemiczny
(V klasa)

spełnienie
wymogów
określonych
dla dobrego i
powyżej
dobrego
stanu/potenc
jału
ekologiczneg
o JCWPd

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

IV.1.1 Ograniczenie zużycia wody w
rolnictwie

monitorowane:
mieszkańcy
gmin powiatu

brak efektów
prowadzonych
działań

własne:
Starostwo
Powiatowe

brak efektów
prowadzonych
kontroli

IV.1.2 Prowadzenie kontroli
przestrzegania przez podmioty
warunków wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

IV.1.3 Ograniczenie wpływu rolnictwa na
wody poprzez wdrożenie stosowania
kodeksu dobrych praktyk rolniczych,
wspieranie i edukację w zakresie rozwoju
rolnictwa ekologicznego (ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych)

monitorowane:
mieszkańcy
gmin powiatu

IV.1.4 Prowadzenie ewidencji i kontrola
zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków

monitorowane:
gminy powiatu

IV.1.5 Monitorowanie stanów i chemizmu
wód powiarzchniowych i podziemnych

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

IV.1.6 Ochrona jakości wód
powierzchniowych poprzez rozbudowę
cmentarza wraz z zakupem gruntu w
Barnimie

monitorowane:
gmina Warnice

IV.1.7 Izolacja, drenaż fundamentów w
budynku DPS Żabów
IV.1.8 Zagospodarowanie jezior w
Czarnowie, Załężu

Załącznik nr 1 - 23

własne:
Dom Pomocy
Społecznej
monitorowane:
gmina
Kozielice

brak efektów
prowadzonych
działań

brak efektów
prowadzonych
kontroli i
działań
brak ryzyka
realizacji
brak efektów
prowadzonych
działań
brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)
I

J

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

G

H

Stopień
zaawansowani
a prac nad
MPZP
uwzględniający
mi zagrożenia
ryzykiem
przeciwpowod
ziowym i
podtopieniami
%

Wszystkie
gminy
posiadają
mpzp jednak
nie dla 100%
terenów
będących w
ich zasięgu
terytorialnym

Dążenie do
objecia
obszarów
gmin mpzp w
100% z
uwzględnieni
em
zagrożenia
ryzykiem
przeciwpowo
dziowym i
podtopienia
mi

IV.2
Zapewnienie
bezpieczeństw
a poprzez
uwzględnienie
zmian
klimatycznych
w tym
zagrożenia
powodziowego
i suszy

IV.2.1 Uwzględnianie w dokumentach
planistycznych na poziomie gminnym
map ryzyka powodziowego, map
zagrożenia powodziowego, obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz
terenów zagrożonych podtopieniami
IV.2.2 Budowa systemów
ostrzegawczych oraz tworzenie
programów edukacyjnych
poprawiających świadomość i wiedzę na
temat źródeł zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego

monitorowane:
gminy powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

IV.2.3 Rozwój form małej retencji
wodnej, w tym budowa lub modernizacja
urządzeń wodnych małej retencji

monitorowane:
gminy powiatu

IV.2.4 Rozwój lub odtworzenie
naturalnych ekosystemów
retencjonujących wodę - renaturyzacja
rzek i jezior

monitorowane:
RZGW, gminy
powiatu

IV.2.5 Realizacja działań o charakterze
bieżącym w przypadku wystąpienia
suszy (np. czasowe ograniczenia poboru
wód, wprowadzania ścieków do wód lub
ziemi, zmiany sposobu gospodarowania
wodą w zbiornikach retencyjnych,
czasowe zakazy wykorzystywania wody
z sieci wodociągowej do celów innych niż
socjalno-bytowe etc.)
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brak mpzp dla
każdego
obszaru

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
opr
społecznych
przedłużający
się proces
uzyskiwania
decyzji
administracyjn
ych
nieotrzymanie
dofinansowani
a

monitorowane:
RZGW, gminy
powiatu
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Wskaźnik

Cel

B

5

C

V Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej

A

Gospodarka wodno-ściekowa

Lp

Obszar
interwencj
i

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

J

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

G

H

I

Liczba
miejscowości
wymagających
budowy sieci
wodociągowej
(szt.)

4

0

V.1 Dążenie
do uzyskania
sprawnego i
funkcjonalnego
systemu
wodociągoweg
o

V.1.1 Zwiększenie dostępności
mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego do
zbiorczego systemu zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków oraz
oczyszczalni ścieków

monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorst
wa

V.1.2 Ograniczanie zużycia wody
poprzez zmniejszenie strat na przesyle
oraz optymalizację wykorzystania
istniejącej infrastruktury wodnej

monitorowane:
gminy powiatu

V.1.3 Działania edukacyjne, promocyjne,
propagujące i upowszechniające wiedzę
o konieczności, celach, zasadach i
sposobach oszczędnego użytkowania
wody oraz najważniejszych sprawach
związanych z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków, w
szczególności skierowane do dzieci i
młodzieży
Liczba
miejscowości
wymagających
budowy sieci
kanalizacyjnej
(szt.)

42

0

V.2 Dążenie
do uzyskania
sprawnego i
funkcjonalnego
systemu
kanalizacyjneg
o poprzez
zmniejszenie
dopływu
zanieczyszcze
ń komunalnych

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak efektów
prowadzonych
działań

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
RZGW, inne
podmioty

V.2.1 Budowa, rozbudowa i
modernizacja ujęć wody, stacji
uzdatniania wody oraz infrastruktury
służącej do zbiorowego zaopatrzenia w
wodę

monitorowane:
gminy powiatu,
podmioty
działające w
imieniu gmin,
spółki wodne

V.2.2 Budowa, rozbudowa i
modernizacja urządzeń służących do
oczyszczania ścieków komunalnych i
zagospodarowywania osadów
ściekowych

monitorowane:
gminy powiatu,
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nieotrzymanie
dofinansowani
a

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

do wód
V.2.3 Budowa kanalizacji deszczowej,
modernizacja kanalizacji w celu
wydzielenia kanalizacji deszczowej,
budowa osadników i separatorów wód
opadowych i roztopowych na wylotach
sieci deszczowej do odbiorników
V.2.4 Rozbudowa systemu GIS w
zakresie sieci sanitarnej
Ilość
przydomowych
oczyszczalni
scieków (szt.)

b.d.

Ilość
zapewniając
a
bezpieczeńst
wo dopływu
zanieczyszcz
eń
komunalnych
do wód

V.2.5 Dotacje i budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach, dla
których budowa sieci kanalizacyjnej jest
nieuzasadniona ekonomicznie lub
technicznie

V.2.6 Prowadzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków
Ilość
prowadzonych
kontroli
przestrzegania
przez podmioty
warunków
wprowadzania
ścieków do
wód lub do
ziemi (szt.)

0

W zależności
od potrzeb
V.2.7 Prowadzenie kontroli
przestrzegania przez podmioty
warunków wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi
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własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiebiorst
wa
monitorowane:
gminy powiatu

monitorowane:
gminy powiatu
prywatni
właciciele
posesji

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
brak
zainteresowani
e wśród
mieszkańców

monitorowane:
gminy powiatu

brak
zaangażowani
aw
prowadzone
prace

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

brak efektów
prowadzonych
kontroli i
działań
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Długość sieci
wodociągowyc
hi
kanalizacyjnyc
h (km)

b.d.

100%
powierzchni
powiatu (z
wyjątkiem
terenów
gdzie jest to
nie
uzasadnione
ekonomiczni
e)

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

V.2.8 Promowanie dobrych nawyków w
zakresie gospodarki ściekowej w
gospodarstwach domowych i rolnych

monitorowane:
gminy powiatu,
ARiMR

brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

V.2.9 Działania podejmowane w celu
ograniczenia dopływu zanieczyszczeń
związkami azotu pochodzących ze
źródeł rolniczych

monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
gruntów
rolnych

brak efektów
prowadzonych
działań

V.2.10 Monitoring i zarządzanie siecią
kanalizacyjną oraz wodociągową

monitorowane:
gminy powiatu

V.2.11 Monitorowanie oczyszczalni
ścieków

monitorowane:
gminy powiatu,
WIOŚ w
Szczecinie

brak
zaangażowani
aw
prowadzone
prace, brak
efektów
prowadzonych
działań

V.2.12 Budowa oczyszczalni ścieków w
m. Barnim w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.13 Przebudowa i remont istniejących
systemów kanalizacji sanitarnej w m.
Barnim, Reńsko, Wójcin i Warnice w
gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.14 Budowa systemu kanalizacji
pomiędzy miejscowościami -. Kłęby Wójcin - Barnim wraz z przesyłem na
oczyszczalnię w Barnimiu w gminie
Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.15 Budowa systemu kanalizacji
pomiędzy miejscowościami - Reńsko Warnice B w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

G
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nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
przedłużający
się proces
uzyskiwania
decyzji
administracyjn
ych, opór
społeczny,
brak
uzasadnienia
ekonomiczneg
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

V.2.16 Remont istniejących
przepompowni w systemie
kanalizacyjnym w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.17 Wymiana istniejącej sieci
wodociągowej w m. - Warnice, Barnim,
Stary Przylep i Wójcin w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.18 Wymiana sieci wodnokanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej
Szpitala z węzłami sanitarnymi (łazienki,
ubikacje)

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

V.2.19 Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej budynku DPS Pyrzyce

Dom Pomocy
Społecznej w
Pyrzycach

G

własne:

V.2.20 Częściowa wymiana instalacji
wodno - kanalizacyjnej w budynku DPS
Żabów w Pyrzycach
V.2.21 Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz z
przebudową drogi ul. Głowackiego w
Pyrzycach
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własne:
Dom Pomocy
Społecznej w
Pyrzycach
monitorowane:
gmina Pyrzyce

oi
technicznego
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

V.2.22 Budowa i modernizacja systemu
wodociągowego i kanalizacyjnego gminy
Kozielice, w tym budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przyłączy m.in. w m.:
Mielno Pyrzyckie i Załęże.
Likwidacja zbiorników bezodpływowych
na rzecz przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej lub budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków,

monitorowane:
gmina
Kozielice

Budowa sieci wodociągowej: CzarnowoZadeklino.
Modernizacja sieci wodociągowej
wykonanej z rur azbestowych (dot. całej
gminy, z wyjątkiem m. Załęże i Mielno
Pyrzyckie)
V.2.23 Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Mielno Pyrzyckie, Załęże, Przydarłów,
Maruszewo, Rokity, Czarnowo w gminie
Kozielice

monitorowane:
gmina
Kozielice

V.2.24 Poprawa jakości wody –
modernizacja ujęć wody w powiecie

monitorowane:
gminy powiatu

V.2.25 Wymiana azbestowych sieci
wodociągowych w gminach powiatu

monitorowane:
gminy powiatu

V.2.26 Wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę lub modernizację
sieci kanalizacyjnych lub /i
wodociągowych w gminach powiatu

monitorowane:
gminy powiatu

V.2.27 Przebudowa i rozbudowa
istniejących hydroforni, przepompowni i
stacji uzdatniania wody oraz
oczyszczalni ścieków, wykorzystujących
przestarzałe i energochłonne technologie

monitorowane:
gminy powiatu
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Wskaźnik

Cel

7

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

C

D

E

F

G

H

I

J

VI Racjonalne
gospodarowanie zasobami

6

Nazwa
(+źródło
danych)

Liczba
skontrolowany
ch podmiotów i
podjętych
działań (szt.)

0

1

VI
Ograniczanie
presji na
wykorzystanie
zasobów
powierzchni
ziemi

VI.1.1 Kontrola podmiotów
gospodarczych w zakresie
dotrzymywania zapisów decyzji
administracyjnych (koncesji), w tym
rekultywacji gruntów

własne:
Starostwo
Powiatowe

brak efektów
prowadzonych
kontroli i
działań

VI.1.2 Działania edukacyjne promujące
racjonalną gospodarkę zasobami
naturalnymi i ich ochrona

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

VII Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem
antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu

B

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

Zasoby geologiczne

A

Kierunek
interwencji

Liczba
beneficjentów
korzystajaca z
pakietów rolnosrodowiskowyc
h (szt.)

VII.1.1 Ochrona gruntów rolnych przed
zmianą zagospodarowania poprzez
uwzględnianie ich przeznaczenia w
dokumentach planistycznych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

VII.1.2 Realizacja zadań wskazanych w
pakietach rolno-środowiskowoklimatycznych

monitorowane:
właściciele
gruntów

Gleby

Lp

Obszar
interwencj
i

VII.1.3 Ochrona gleb przed degradacją i
zanieczyszczeniem

monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorst
wa, jednostki
naukowe

brak efektów
prowadzonych
działań

VII.1.4 Monitoring gleb użytkowanych
rolniczo

monitorowane:
gminy powiatu
IUNG w
Puławach,
OSChR

brak ryzyka
realizacji

VII.1.5 Ochrona gleb wysokiej jakości
przed nierolniczym wykorzystaniem na
Równinie Pyrzyckiej

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

W zależności
od potrzeb

VII.1.
Zachowanie
funkcji
środowiskowyc
hi
gospodarczych
gleb

Załącznik nr 1 - 30

brak mpzt dla
całego obszaru

brak
zainteresowani
a wśród
roliników

brak efektów
prowadzonych
działań
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Ilość
wykonanych
badań gleb
(szt.)

b.d.

w zależności
od potrzeb

Ilość
wprowadzonyc
h nasadzeń
(szt.)

b.d.

powierzchnia
rekultywowany
obszarów (ha)

0

Ilość
opracowanych
dokumnetacji
(szt.)

0

Ilość
zidentyfikowan

11

Kierunek
interwencji

H

I

J

VII.1.6 Prowadzenie monitoringu gleb
degradowanych jako źródła
powierzchniowych skażeń wód

monitorowane:
gminy powiatu

VII.1.7 Dofinansowanie badań gleby w
gospodarstwach rolnych w zakresie
oznaczeń kwasowości, zawartości
fosforu, potasu i magnezu

monitorowane:
gminy powiatu

VII.1.8 Wprowadzenie, odtworzenie
zadrzewień śródpolnych służące
ochronie gleb przed erozją wietrzną,
poprawie stosunków mikroklimatycznych
i biocenotycznych

monitorowane:
właściciele
gruntów

G

w zależności
od potrzeb

własne:
Starostwo
Powiatowe

Wszystkie
zidntyfikowa
ne
wymagające
rekultywacji

VII.1.9 Rekultywacja gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych, w
kierunku rolnym, leśnym lub innym

1

Zabezpiecze
nie

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
gruntów
zdegradowany
ch i
zdewastowany
ch

VII.1.10 Wykonanie Studium gleboworolnicze ze szczególnym uwzględnieniem
gleb zdegradowanych i ich rekultywacji

monitorowane:
gminy powiatu

VII.2.1 .Opracowanie map terenów
osuwiskowych

monitorowane:
PIG PIB

VII.2.Ochrona
przed
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brak ryzyka
realizacji
nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

G

wszystkich
11

osuwiskami

ych osuwisk
(szt.)

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

własne:
Starostwo
Powiatowe

brak ryzyka
realizacji, brak
opracowanych
dla całej
powierzchni
gmin powiatu
mpzp

VIII Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając
zrównoważony rozwój województwa
zachodniopomorskiego

8

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów

VII.2.2 Monitoring terenów
osuwiskowych

Ilość
zrekultywowan
ych składowisk
odpadów
komunalnych

Ilość
wykonanych
rocznych
sprawozdań nt.
postępowania
z odpadami
komunalnymi
zebranymi w
punkcie
PSZOK

0

1

1

1

VIII.1
Rekultywacja
składowisk
odpadów
komunalnych

VIII.2.
Prowadzenie
racjonalnej
gospodarki
odpadami

monitorowane:
PIG PIB

VII.2.3 Uwzględnianie osuwisk oraz
obszarów narażonych na ruchy masowe
w aktualizowanych dokumentach
planistycznych

monitorowane:
gminy powiatu

VIII.1.1 Zabiegi pielęgnacyjne,
agrotechniczne oraz monitoring
zrekultywowanych składowisk odpadów

monitorowane:
dzierżawca
składowiska,
właściciele

VIII.1.2 Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych, likwidacja
nielegalnych składowisk

monitorowane:
gminy powiatu,
zarządzający
instalacjami

VIII.2.1 Wykonanie rocznych
sprawozdań nt. postępowania z
odpadami komunalnymi zebranymi w
punkcie PSZOK

monitorowane:
podmioty
prowadzące
punkty
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych
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nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

brak kapitału
ludzkiego
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Ilość rocznych
sprawozdań z
realizacji
zadań z
zakresu
gospodarowani
a odpadami
komunalnymi

1

1

Ilość
sprawozdań nt.
postępowania
z odpadami
komunalnymi
odebranymi od
właścicieli
nieruchomości

2

Ilośc
przeprowadzo
nych kontroli
(szt.)

b.d.

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

VIII.2.2 Roczne sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi przekazywane
marszałkowi województwa i
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska

monitorowane:
gminy powiatu

VIII.2.3 Półroczne sprawozdanie nt.
postępowania z odpadami komunalnymi
odebranymi od właścicieli nieruchomości

monitorowane:
podmioty
odbierające
odpady
komunalne

VIII.2.4 Przeprowadzenie kontroli
sprawdzających dostosowanie
składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz innych
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów do wymogów prawnych i
kontrola w zakresie przestrzegania
warunków decyzji

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
RDOŚ w
Szczecinie
(jako organy
ochrony
środowiska,
które udzieliły
pozwolenia
albo
zezwolenia)
WIOŚ w
Szczecinie

G

2

W zależności
od potrzeb
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Wskaźnik

Cel

B

9

C

IX Ochrona różnorodności
biologicznej oraz krajobrazowej

A

Zasoby przyrodnicze

Lp

Obszar
interwencj
i

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Ilość
wybudowanyc
h PSZOK (szt.)

0

1

Ilość
unieszkodliwio
nych wyrobów
zawierających
azbest (Mg)

b.d.

Ilość
obszarowych
form ochrony
przyrody

10

Kierunek
interwencji

G

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

monitorowane:
zarządzający
instalacjami

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych,
opór
społeczeństwa

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
nieruchomości

ograniczone
środki
finansowe,
brak
świadomości
mieszkańców
o szkodliwości
azbestu, brak
pewności
uzyskania
dotacji

VIII.2.5 Modernizacja, budowa punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Wszystkie

VIII.2.6 Kontynuacja działań związanych
z unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest

72

IX.1
Zarządzanie
zasobami
przyrody i
krajobrazu

IX.1.1 Zapewnienie właściwej ochrony
różnorodności biologicznej oraz walorów
krajobrazowych w planowaniu
przestrzennym, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych
poprzez adekwatne zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego lub/i
decyzjach o warunkach zabudowy

monitorowane:
gminy powiatu

IX.1.2 Przeciwdziałanie
nieuporządkowanej presji osadniczej i
urbanizacyjnej w planowaniu
przestrzennym

monitorowane:
gminy powiatu
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nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

IX.1.3 Określenie pojemności
turystycznej dla obszarów cennych
przyrodniczo

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.1.4 Prowadzenie oraz aktualizacja baz
danych informacji o zasobach
przyrodniczych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie,

IX.1.5 Oznakowanie form ochrony
przyrody tablicami urzędowymi
informującymi o ich nazwach oraz
zakazach obowiązujących na ich terenie

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie,
GIOS

IX.1.6 Monitoring obszarów chronionych
objętych działaniami ochrony czynnej (w
szczególności obszarów Natura 2000)

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

G
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

IX.2.1 Czynna ochrona siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków objętych
ochroną

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.2.2 Identyfikacja miejsc występowania
oraz eliminacja gatunków inwazyjnych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.2.3 Wsparcie leczenia i rehabilitacji
dzikich zwierząt w ośrodkach

monitorowane:
gminy powiatu,
RDOŚ w
Szczecnie

IX.3.1 Tworzenie oraz modernizacja
terenów zieleni, prace arborystyczne
oraz konserwacja pomników przyrody

monitorowane:
gminy powiatu,
zarządcy
nieruchomości

IX.3.2 Uwzględnienie w dokumentach
planistycznych zachowania i
powiększania terenów zielonych na
obszarach zurbanizowanych

monitorowane:
gminy powiatu

G
IX.2.
Zachowanie
lub
przywrócenie
właściwego
stanu siedlisk i
gatunków

IX.3.Ochrona
walorów
przyrodniczych
terenów
miejskich

brak mpzp dla
wszystkich
terenów

IX.3.3 Rewitalizacja parku wraz z
odtworzeniem brodzika i infrastrukturą
towarzyszącą w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

IX.4.1 Zachowanie unikalnych form
krajobrazu wiejskiego

monitorowane:
gminy powiatu

błędne decyzje
administracujn

IX.4 Ochrona
walorów
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

G
przyrodniczych
i
krajobrazowyc
h terenów
wiejskich

6,5

30

IX.6.Racjonaln
e użytkowanie
zasobów
leśnych

H

I

J

IX.4.2 Zachowanie zadrzewień i
zakrzewień śródpolnych

IX.5 Działania
z zakresu
pogłębiania
wiedzy
zasobach
przyrodniczych
walorach
krajobrazowyc
h województwa

Wskaźnik
lesistości (%)

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

IX.5.1 Rozbudowa zaplecza
dydaktycznego oraz infrastruktury
służącej edukacji ekologicznej oraz
ochronie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych

monitorowane:
gminy powiatu
własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP

IX.5.2 Prowadzenie działań charakterze
edukacyjnym informacyjnym w zakresie
ochrony przyrody

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.5.3 Działania edukacyjne na temat
znaczenia i roli lasów

monitorowane:
LP, Szkoły w
gminach

IX.6.1 Uwzględnianie w planach
urządzenia lasu przebudowy
drzewostanów monokulturowych, które
są niezgodne z siedliskiem

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP

IX.6.2 Opracowanie uproszczonych
planów urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasów dla lasów
prywatnych

własne:
Starostwo
Powiatowe

Załącznik nr 1 - 37

e związane z
wycinką drzew
i krzewów

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

Brak ryzyka
realizacji
zadania
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

IX.6.3 Inwestycje związane z ochroną
przeciwpożarową lasu, m.in. rozwój
systemów monitorowania zagrożenia
pożarowego oraz infrastruktury
przeciwpożarowej

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP

nieotrzymanie
dofinansowani
a, brak
wystarczającyc
h środków
finansowych

IX.6.4 Uporządkowanie ewidencji
gruntów zalesionych oraz zmiana
klasyfikacji gruntów nieruchomości,
objętych naturalną sukcesją leśną

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

IX.7.1 Zwiększenie lesistości powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, właściciele
gruntów,

IX.7.2 Zmiana klasyfikacji gruntów
zalesionych oraz na których postępuje
sukcesja naturalna

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
Właściciele
gruntów

IX.7.3 Promowanie zalesień jako
alternatywnego sposobu
zagospodarowania nieużytków i gruntów
nieprzydatnych rolniczo

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
ARiMR

G

IX.7
Zwiększenie
lesistości
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Wskaźnik

Cel

B

10

C

Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków

A

Zagrożenia poważnymi awariami

Lp

Obszar
interwencj
i

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

J

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

G

H

I

Liczba
poważnych
awarii

0

0

X.1
Zmniejszenie
zagrożenia
oraz
minimalizacja
skutków w
przypadku
wystąpienia
awarii

X.1.1 Prowadzenie działalności
inspekcyjnej podmiotów gospodarczych
o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

X.1.2 Prowadzenie i aktualizacja rejestru
poważnych awarii oraz zakładów
mogących powodować poważną awarię

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie,
GIOS

X.1.3 Przebudowa i rozbudowa strażnicy
OSP Kozielice

monitorowane:
gmina
Kozielice

X.1.4 Zakup samochodu dla OSP Obryta
i Wierzbno oraz doposażenie OSP w
Bielicach

monitorowane:
gmina
Warnice,
gmina Bielice

X.1.5 Wyposażenie służb monitoringu w
profesjonalny sprzęt umożliwiający
prowadzenie działań ratowniczych dla
wszystkich możliwych scenariuszy awarii
i katastrof

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
służby
interwencyjne

X.1.6 Przeciwdziałanie katastrofom i
ochrona przeciwpożarowa

monitorowane:
gminy powiatu

X.1.7 Montaż systemów i barier
przeciwpożarowych

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.8 Modernizacja Centralnej
Sterylizacji

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach
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brak kadry
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

X.1.9 Zakup aparatury medycznej

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.10 Rozszerzenie usług medycznych
w zakresie rehabilitacji poprzez
utworzenie nowego oddziału
wodolecznictwa i rehabilitacji w szpitalu
Powiatowym w Pyrzycach

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.11 Informatyzacja Szpitala

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.12 Założenie zespołu
długoterminowej opieki domowej ZOL

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.13 Zakup wyposażenie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

własne:
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Pyrzycach

X.1.14 Modernizacja pomieszczeń w
Komendzie Powiatowej Policji na
potrzeby techników kryminalistyki

własne:
Komenda
Powiatowa
Policji w
Pyrzycach

X.1.15 Ochrona środowiska na
akwenach wodnych oraz dekontaminacja
na terenie Powiatu Pyrzyckiego

własne:
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej

G
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Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

H

I

J

X.1.16 Zakupy inwestycyjne na potrzeby
KP PSP w Pyrzycach

własne:
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej

X.1.17 Utworzenie klasopracowni do
ćwiczeń samoobrony

własne: Zespół
Szkół nr 1 w
Pyrzycach

X.1.18 Modernizacja budynku internatu
ZS Nr2 CKU w celu dostosowania do
obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych

własne: Zespół
Szkół nr 2
CKU w
Pyrzycach

X.1.19 Modernizacja systemu
alarmowego w budynku
administracyjnym przy ulicy Głowackiego
22

własne:
PODGIK w
Pyrzycach

X.2.1.Planowanie i optymalizacja
przewozu towarów niebezpiecznych

własne:
Starostwo
Powiatowe

G

X.2
Zapewnienie
bezpiecznego
transportu
substancji
niebezpieczny
ch

Załącznik nr 1 - 41

Załącznik 1
Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
Wskaźnik

Cel
Lp

Obszar
interwencj
i

A

B

C

Nazwa
(+źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek
interwencji

Ryzyka

Zadanie

Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację (+
jedn.
włączone)

G

H

I

J

X.3
Wykreowanie
właściwych
zachowań
społeczeństwa
w sytuacji
wystąpienia
zagrożeń
środowiska z
tytułu awarii
przemysłowyc
h

X.3.1 Edukacja w zakresie właściwych
zachowań w sytuacjach zagrożenia
wśród mieszkańców

własne:
Starostwo
Powiatowe,
monitorowane:
gminy powiatu

Załącznik nr 1 - 42
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Tab. 1 Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem
Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

1

Ochrona klimatu i jakości powietrza

I.1.4 Udzielanie zamówień publicznych,
którym towarzyszą kryteria o charakterze
środowiskowym (zakupy dóbr i usług oraz
zlecanie robót budowlanych zwracając
uwagę na energooszczędność i przyjazny
środowisku produktów np. w zakresie IT,
niskoemisyjność np. w przypadku zakupu
samochodów itp.)

I.2.3 Działania Informacyjno-edukacyjne
związane z efektywnym i ekologicznym
transportem publicznym, pieszym
rowerowym

I.3.2 Modernizacja systemu grzewczego w
ZS nr 2 CKU

I.3.5 Termomodernizacja budynków
mieszkalnych, publicznych, niepublicznych,
usługowych oraz będących we władaniu
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
znajdujących się na terenie powiatu

I.3.6 Termomodernizacja budynku,
docieplenie ścian piwnicy budynku
administracyjnego przy ulicy Głowackiego 22
w Pyrzycach

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

0

0

b.d.

b.d.

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

0

-

zadanie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

6

środki własne
budżet gminny,
WFOŚiGW, inne

2 165*

środki własne,
budżet państwa,
srodki
zewnętrzne

*Zadanie
realizowane w
latach 20142016

120*

środki własne,
budżet gminny,
budżet państwa,
srodki
zewnętrzne
środki
społeczeństwa,
środki
NFOŚiGW/WFO
ŚiGW, środki
RPO, środki
POIiŚ, inne

*Gmina
Lipiany Termomodern
izacja
budynku w
Zespole Szkół
w Lipianach i
Przedszkola
Miejskiego

100*

środki własne,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20142020

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
zarządcy
transportu
publicznego
własne: Zespół
Szkół nr 2 CKU

2 165*

0

0

0

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorcy,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

własne: PODGIK

b.d.

b.d.

100*
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90*

30*
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

50*

środki własne,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20142020

I.3.7 Wymiana pokrycia dachowego z
dociepleniem w budynku administracyjnym
przy ulicy Głowackiego 22

własne: PODGIK

I.3.8 Remont budynku Starostwa
Powiatowego w Pyrzycach termomodernizacja, wymiana sieci wodnokanalizacyjnej i c.o.

własne: Starostwo
Powiatowe

1 500*

0

0

0

1 500*

środki własne,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

I.3.9 Termomodernizacja budynku DPS
Pyrzyce oraz izolacja i drenaż fundamentów

własne: Dom
Pomocy
Społecznej

400*

0

0

0

400*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

I.3.10 Termomodernizacja budynku ZS nr 1

własne: Zespół
Szkół nr 1

1 476*

0

0

0

1 476*

budżet państwa

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

I.3.11 Termomodernizacja obiektu Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego

własne: Specjalny
Ośrodek Szkolno
Wychowawczy

785*

0

0

0

785*

środki własne,
środki UE

Zadanie
zrealizowane

I.3.12 Termomodernizacja budynku szkoły i
sali gimnastycznej w ZS nr 2 CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2 CKU

875*

0

0

0

875*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

I.3.13 Termomodernizacja budynku internatu
i stołówki w ZS nr 2 CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2 CKU

865*

0

0

0

865*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

I.3.14 Termomodernizacja warsztatów
szkolnych w ZS nr 2 CKU

własne: Zespół
Szkół nr 2 CKU

978*

0

0

0

978*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

50*
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0
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

J

I.3.15 Termomodernizacja budynku KP PSP
w Pyrzycach

własne: Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

2 396*

0

0

0

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

2 396*

budżet państwa,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018
w zakresie
zadania
przeznaczone
go do
wykonania
przez gm.
Kozielice nie
wyznaczano
kwoty.
Realizacja
zadania jest
przewidziana
po 2020

I.4.1 Zastosowanie OZE w budynkach
użyteczności publicznej Starostwa oraz
znajdujących się na terenie gmin powiatu w
tym m. in. na terenie gm. Kozielice m.in. dla
Urzędu Gminy, Szkoły i Hali Sportowej,
Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach,
Świetlicy w Załężu i Tetyniu oraz w
budynkach użyteczności niepublicznej

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

11 750

11 750

środki własne,
budżet państwa,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, inne

I.5.1 Systematyczna ale stopniowa wymiana
w sprzętu biurowego, urządzeń
elektrycznych (m.in. klimatyzatory,
podgrzewacze wody, AGD) oraz oświetlenia
na bardziej efektywne energetycznie

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

120

120

środki własne,
budżet gminny,
inne

I.5.2 Kompleksowe zarządzanie energią w
budynkach publicznych zarządzanych przez
Starostwo i urzędy gmin

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

48

48

środki własne,
budżet gminy,
inne

I.5.5 Monitorowanie zużycia nośników energii
i wody w obiektach użyteczności publicznej

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

0

-

0
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0

0

0

zadanie
bezkosztowe
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

I.5.8 Wymiana sieci elektrycznej wraz z
wymianą oświetlenia budynku Szpitala oraz
wykonanie instalacji przywoławczej
pacjentów

Szpital Powiatowy
w Pyrzycach

I.5.9 Wymiana instalacji elektrycznej w
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym

własne: Specjalny
Ośrodek Szkolno
Wychowawczy

I.6.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego wymiana na bardziej efektywne
energetycznie, zastosowanie automatyki
sterowania oświetleniem w tym instalacja
nowych lamp fotowoltaicznych

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

1 500*

środki własne,
budżet państwa,
środki
NFOŚiGW,
środki
WFOŚiGW,
środki RPO,
środki POIiŚ

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

200*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

4 500

środki własne
budżet
gminny,środki
POIiŚ, środki
RPO, środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki PROW

własne:
1 500*

0

200*

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

0

0

4 500
27000000002700000

312**

I.6.7 Budowa i przebudowa dróg gminnych i
powiatowych

RAZEM

Źródła
finansowania

120**

300* *

400**

1 132**
środki własne,
budżet gminy,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ
środki PROW

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
Zarządcy dróg

2 700*

Załącznik nr 2 - 5

0

0

0

2 700*

**Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice
**Koszty
przewidziane
przez gminę
Lipiany modernizacja
drogi LipianyOsetna
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

I.6.8 Budowa systemów sterowania ruchem

I.6.9 Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1778Z w m. Warszyn

I.6.10 Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1578Z w m. Przywodzie

I.6.11 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1559Z Żabów- Mechowo
odcinek Ryszewko - Młyny
I.6.12 Przebudowa drogi nr 1606Z - ulicy
Ciepłowniczej w mieście Pyrzyce. Ułożenie
nakładki bitumicznej jezdni, budowa
chodników oraz przebudowa mostu
I.6.13 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1575Z Jesionowo do granicy powiatu

I.6.14 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1576Z Lubiatowo do granicy powiatu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
Zarządcy dróg

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet gminy,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ
środki PROW

800*

0

0

0

800*

środki własne,
budżet państwa

Zadanie
zrealizowane

800*

środki własne,
budżet państwa

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2019

350*

środki własne

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2019
Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2020

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

800*

0

0

0

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

350*

0

0

0

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

2 900*

0

0

0

2 900*

środki własne,
budżet państwa,
środki UE

913*

0

0

0

913*

środki własne,
środki UE

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2020

6 602*

0

0

0

6 602*

środki własne,
środki prywatne i
inne, środki UE

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2020

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.6.15 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1778Z Przelewice do granicy powiatu poszerzenie i ułożenie nakładki bitumicznej
na odcinku Rosiny-Płońsko i na odcinku od
skrzyżowania z drogą nr 1578Z do granicy
powiatu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

Wydział Dróg i
Komunikacji

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

0

7 000

środki własne,
budżet państwa,
środki prywatne i
inne, środki UE

0

0

0

640

środki własne,
środki UE

7 000

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.17 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1574Z Ślazowo-Kluki na odcinku od
skrzyżowania z drogą Nr 1576Z do
skrzyżowania z drogą 1572Z

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.19 Przebudowa drogi powiatowej nr
1572Z Brzesko-Bylice-Lipiany od km 19+400
do km 21+900 (Lipiany odcinek od
skrzyżowania z ulicą Barlinecką do drogi nr
3)

RAZEM

Źródła
finansowania

własne:

I.6.16 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1712Z Kunowo-Stary Przylep na odcinku
Wierzbno-Koszewo

I.6.18 Kontynuacja modernizacji drogi
powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

640

własne:
0

0

1 914

0

1 914

środki własne,
środki prywatne i
inne, środki UE

0

600

0

0

600

środki własne,
środki UE

0

0

5 500

0

5 500

środki własne,
budżet państwa,
środki UE

0

15 000

środki własne,
budżet państwa,
środki prywatne i
inne, środki UE

0

12 000

środki własne,
budżet państwa,
środki UE

0

2 000

środki własne,
budżet państwa

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:

I.6.20 Przebudowa drogi powiatowej nr
1571Z Obryta - Lubiatowo od km 0+000 do
km 8+168

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.21 Przebudowa drogi powiatowej nr
1559Z Mechowo - Żabów, odcinek droga
wojewódzka 106 droga wojewódzka 122
(Stróżewo-Mechowo)

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.22 Przebudowa drogi powiatowej nr
1563Z Obromino - Batowo, odcinek
Obromino - Pstrowice

Wydział Dróg i
Komunikacji

15 0000

własne:
0

12 000

własne:
2 000
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.6.23 Przebudowa drogi nr 1632Z - ulicy
Żwirki i Wigury w mieście Pyrzyce

I.6.24 Przebudowa drogi nr 1370Z BabinKartno odcinek Babin -Babinek

I.6.25 Przebudowa drogi powiatowej nr1552Z
Stare Chrapowo - Nowe Chrapowo

I.6.26 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1554Z m. Mielno

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

0

Wydział Dróg i
Komunikacji

J

K

L

Ł

2 000

0

2 000

środki własne,
środki prywatne i
inne

3 600*

środki własne,
budżet państwa,
środki prywatne i
inne

3 600*

0

0

0

0

3 200

0

0

3 200

środki własne,
budżet państwa,
środki prywatne i
inne

500

0

0

0

500

środki własne,
środki prywatne i
inne

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:

I.6.28 Przebudowa drogi powiatowej nr
1713Z Koszewo-Dębica -Warnice od km
2+873 do km 6+796

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.31 Przebudowa drogi powiatowej nr
1577Z na odcinku droga wojewódzka nr 122Oćwieka

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

własne:

Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.30 Remont ul. Krótkiej w Pyrzycach droga powiatowa nr 1614Z

RAZEM

Źródła
finansowania

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

I.6.27 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1572Z i 1576Z na odcinku
przebiegającym przez m. Brzesko

I.6.29 Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1559Z na odc. przebiegającym
przez m. Turze

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

0

500

0

500

środki własne,
środki prywatne i
inne

0

8 000

0

8 000

środki własne,
budżet państwa,
środki UE

0

0

500

środki własne,
środki prywatne i
inne

0

0

950

środki własne

0

1 500

środki własne,
budżet państwa,
środki prywatne i
inne

własne:

własne: Starostwo
Powiatowe
Wydział Dróg i
Komunikacji

0

500

własne:
950

Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

0
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1 500
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latach 20162018
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.6.32 Przebudowa drogi powiatowej nr
1583Z Stacja PKP Nowielin - dr. Nr 3
I.6.33 Przebudowa drogi powiatowej nr
1553Z Zadeklino-Czarnowo na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122 do
miejscowości Czarnowo oraz przez
miejscowość Czarnowo
I.6.34 Remont odcinków drogi powiatowej nr
1554Z i nr 1377Z w m. Kozielice, Trzebórz,
Tetyń, Siemczyn, Mielno
I.6.35 Przebudowa drogi powiatowej nr
1713Z Koszewo-Dębica-Warnice na odcinku
przebiegającym przez m. Dębica
I.6.36 Przebudowa drogi powiatowej nr
1712Z Kunowo-Stary Przylep na odcinku
Wierzbno-Koszewo
I.6.37 Przebudowa drogi powiatowej nr
1575ZJesionowo-Mostkowo i nr 1576Z
Lubiatowo-Jesionowo do gr. powiatu
I.6.38 Przebudowa drogi powiatowej nr
1559Z Mechowo-Żabów na odcinku
Stróżewo do skrzyżowania z droga
wojewódzką nr 122 (Mechowo)
I.6.39 Budowa chodników w ciągu dróg
powiatowych na odcinkach przebiegającym
przez m. Tetyń, Kozielice, Siemczyn,
Trzebórz, Przydarłów, Maruszewo, Załęże i
Czarnowo

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł
Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2020

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

2 003*

0

0

0

2 003*

środki własne,
budżet, środki
UE

3 200*

0

0

0

3 200*

środki własne,
środki prywatne i
inne

Zadanie
zrealizowane

60*

środki własne

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2019
Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2020

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne: Starostwo
Powiatowe
Wydział Dróg i
Komunikacji

60*

0

0

0

2 100*

0

0

0

2 100*

środki własne,
środki prywatne i
inne, środki UE

1 500*

0

0

0

1 500*

środki własne,
środki prywatne i
inne

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2019

5 600*

środki własne,
środki prywatne i
inne, środki UE

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2020

50*

środki własne

Zmiana
terminu
wykonania na
2018 - 2019

4 000*

środki własne,
środki prywatne i
inne

Zadanie
realizowane w
latach 2016 2020

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

5 600*

0

0

0

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

50*

0

0

0

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

4 000*
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

J

I.6.40 Przebudowa drogi powiatowej nr
1578Z Ukiernica-Płońsko na odcinku
przebiegającym przez miejscowość Żuków

własne:

Obszar
interwencji

Zadanie

B

I.6.41 Przebudowa drogi powiatowej Nr
1626Z ul. Staromiejskiej w Pyrzycach
I.6.42 Przebudowa drogi powiatowej nr
1595Z ul. Okrzei w Lipianach na odcinku od
ul. Mostowej do wejścia na zaplecze szkoły
I.6.43 Przebudowa chodnika przy ulicy
Sikorskiego w Lipianach

I.6.50 Utrzymanie działań ograniczających
emisję wtórną pyłu poprzez regularne
utrzymanie czystości nawierzchni
(czyszczenie nawierzchni metodą mokrą)

I.6.52 Wymiana taboru samochodowego
będącego we władaniu samorządu gmin i
powiatu
I.6.53 Poprawa systemu komunikacji
publicznej polegające m.in. na budowie,
przebudowie chodników, zatok
autobusowych, postojowych, centrów
przesiadkowych, węzłów multimodalnych,
parkingów P&R itp.

Wydział Dróg i
Komunikacji

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł
Zadanie
zrealizowane

1 243*

0

0

0

1 243*

środki własne
budżet państwa,
środki prywatne i
inne

1 983

b.d.

b.d.

b.d.

1 983

środki własne,
budżet państwa i
inne, środki UE

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji

120*

0

0

0

120*

środki własne

Zadanie
realizowane w
latach 2016 2018

200*

0

0

0

200*

środki własne,
środki prywatne i
inne

Zadanie
zrealizowane

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet gminy

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

5 000

środki własne
budżet gminny,
środki POIiŚ,
środki RPO,

b.d.

środki własne
budżet gminy,
NFOŚiGW/
WOŚiGW środki
POIiŚ, środki
RPO

własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne:
Wydział Dróg i
Komunikacji
własne: Starostwo
Powiatowe
Wydział Dróg i
Komunikacji
monitorowane:
zarządcy dróg
własne: Starostwo
Powiatowe
Monitrowane:
gminy powiatu,
własne: Starostwo
Powiatowe
Monitrowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

I.7.1 Budowa garażu oraz parkingu przy
Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

własne: Centrum
Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych

80

0

0

Obszar
interwencji

Zadanie

B

I.7.2 Przebudowa, modernizacja i
wyposażenie budynku DPS Pyrzyce i DPS
Żabów

I.7.4 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe na
rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze
Kontraktu Samorządowego

WOKSTiP SOSW,
ZS n1, ZS Nr2
CKU

I.7.15 Przebudowa, rozbudowa istniejących
obiektów infrastruktury Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego

5 000*

Dom Pomocy
Społecznej

WOKSTiP SOSW,
ZS n1,

I.7.6 Uregulowanie stanu prawnego działek
ewidencyjnych pod drogami powiatowymi

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

80

środki własne,
inne

5 000*

środki własne,
budżet państwa,
środki
NFOŚiGW/W
OŚiGW, środki
RPO, środki
POIiŚ, inne

Zadanie
realizowane w
latach 20152020

1 020*

środki własne,
środki UE, inne

Zadanie
realizowane w
latach 20172019

4 942*

środki własne,
inne

Zadanie
realizowane w
latach 20172023

2 828

środki własne,
środki UE, inne

własne:

I.7.3 Wsparcie SOSW, ZS Nr 1 w Pyrzycach
w kształceniu ogólnym działaniami
edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz
rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+"

I.7.5 Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa
zawodowego służące dostosowaniu jej do
potrzeb rynku pracy i regionalnych
inteligentnych specjalizacji na obszarze KS
„Pyrzyce +"

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

0

własne:
1 020*

0

0

własne:

własne: WOKSTiP
SOSW, ZS n1, ZS
Nr 2 CKU

4 942*

X

własne: Starostwo
Powiatowe

X

0

100*

0

0

100*

budżet państwa

Zadanie
realizowane w
latach 20142020

150*

środki własne,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

PODGIK
własne:
Specjalny
Ośrodek Szkolno
Wychowawczy

150*

0
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.7.16 Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej i budowlanej wszystkich branż
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w celu
dostosowania do obowiązujących norm i
przepisów
I.7.17 Adaptacja pomieszczeń Apteki
Szpitalnej i Fizjoterapii na Izbę Przyjęć wraz
z budową windy oraz zakupem sprzętu i
aparatury medycznej
I.7.18 Remont Bloków Operacyjnych
(chirurgiczny, ortopedyczny) i Oddziału
Intensywnej Terapii z instalacją klimatyzacji,
instalacją gazów medycznych oraz próżni i
wentylacji mechanicznej w całym budynku
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wraz z
zakupem sprzętu i aparatury medycznej
I.7.19 Modernizacja pomieszczeń Szpitala na
potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych

I.7.20 Modernizacja budynku GGN

I.7.21 Remont ogrodzenia i nawierzchni
utwardzonej w Komendzie Powiatowej Policji

I.7.22 Modernizacja budynku przewodników
psów i obiektów dla psów w Komendzie
Powiatowej Policji

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

2 500*

środki własne,
budżet państwa,
środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018
*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

własne:
Powiatowy w
Pyrzycach

2 500*

0

0

0

własne:
Szpital Powiatowy
w Pyrzycach

4 500*

0

0

0

4 500*

środki własne,
budżet państwa,
środki UE, inne

8 000*

0

0

0

8 000*

środki własne,
budżet państwa,
środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

2 000*

0

0

0

2 000*

środki własne,
budżet państwa,
środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

20*

0

0

0

20*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

250*

budżet państwa

*Zadanie
realizowane w
latach 20162020

budżet państwa

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

własne:
Szpital Powiatowy
w Pyrzycach

własne:
Szpital Powiatowy
w Pyrzycach
własne:
PODGIK
własne:
250*

Komenda
Powiatowa Policji

0

własne:
Komenda
Powiatowa Policji

150*

0
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.7.23 Remont budynku garażowego w
Komendzie Powiatowej Policji
I.7.24 Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS
(w tym samochód przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych,
wyposażenie)

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

226*

0

226*

budżet państwa

*Zadanie
realizowane w
latach 20162020

500*

0

500*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20152020

300*

0

300*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162020

300*

0

300*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162020

200*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20152020

80*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

200*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

400*

środki własne,
inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20152020

własne:
Komenda
Powiatowa Policji
własne:
Dom Pomocy
Społecznej
własne:

I.7.25 Wymiana CO w budynku DPS Pyrzyce

I.7.26 Wymiana instalacji elektrycznej
budynku DPS Pyrzyce

I.7.27 Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku DPS
Żabów

I.7.28 Prace naprawcze szybu wind w DPS
Żabów

I.7.29 Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej i budowlanej oraz modernizacji
budynku DPS Pyrzyce i DPS Żabów
I.7.30 Remont ogrodzenia z
zagospodarowaniem terenu DPS Żabów i
DPS Pyrzyce

Dom Pomocy
Społecznej
własne:
Dom Pomocy
Społecznej
własne:

200*

Dom Pomocy
Społecznej

0

własne:
Dom Pomocy
Społecznej

80*

0

0

0

własne:
Dom Pomocy
Społecznej
własne:
Dom Pomocy

200*

0

400*
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Zadanie

A

B

E

3

4

5

Gospodarka
wodno-ściekowa

Lp

Gospodarowanie wodami

Obszar
interwencji

Pola
elektromagnetyczne

Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

III.1.3 Kontrola zgłaszanych instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne

IV.1.2 Prowadzenie kontroli przestrzegania
przez podmioty warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi

IV.1.7 Izolacja, drenaż fundamentów w
budynku DPS Żabów
IV.2.2 Budowa systemów ostrzegawczych
oraz tworzenie programów edukacyjnych
poprawiających świadomość i wiedzę na
temat źródeł zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego
V.1.3 Działania edukacyjne, promocyjne,
propagujące i upowszechniające wiedzę o
konieczności, celach, zasadach i sposobach
oszczędnego użytkowania wody oraz
najważniejszych sprawach związanych z
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
w szczególności skierowane do dzieci i
młodzieży

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

0

0

0

0

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

200*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20152020

b.d.

środki własne,
budżet gminny,
PRO 2014-2020,
inne

b.d.

środki własne,
budżet gminny,
środki
zewnętrzne,
WFOŚiGW,
PROW 20142020

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie
własne:
200*

Dom Pomocy
Społecznej
własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
RZGW, inne
podmioty

b.d.

b.d.
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

V.2.3 Budowa kanalizacji deszczowej,
modernizacja kanalizacji w celu wydzielenia
kanalizacji deszczowej, budowa osadników i
separatorów wód opadowych i roztopowych
na wylotach sieci deszczowej do odbiorników

V.2.7 Prowadzenie kontroli przestrzegania
przez podmioty warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminy,
środki
zewnętrzne,
środki krajowe,
NFOŚiGW
WFOŚiGW,
PROW 20142020, POIiŚ,
inne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet państwa

3 000*

środki własne,
budżet państwa,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

250*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162020

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiebiorstwa

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:WI
OŚ w Szczecinie

V.2.18 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej
wewnętrznej i zewnętrznej Szpitala z
węzłami sanitarnymi (łazienki, ubikacje)

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

V.2.19 Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej budynku DPS Pyrzyce

Dom Pomocy
Społecznej w
Pyrzycach

3 000*

0

0

0

własne:

6

Zasoby geologiczne

V.2.20 Częściowa wymiana instalacji wodno
- kanalizacyjnej w budynku DPS Żabów w
Pyrzycach

250*

0

własne:
Dom Pomocy
Społecznej w
Pyrzycach

100*

0

0

0

100*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018
zadanie
bezkosztowe

VI.1.1 Kontrola podmiotów gospodarczych w
zakresie dotrzymywania zapisów decyzji
administracyjnych (koncesji), w tym
rekultywacji gruntów

własne: Starostwo
Powiatowe

0

0

0

0

0

-

VI.1.2 Działania edukacyjne promujące
racjonalną gospodarkę zasobami
naturalnymi i ich ochrona

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

-
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

VII.1.1 Ochrona gruntów rolnych przed
zmianą zagospodarowania poprzez
uwzględnianie ich przeznaczenia w
dokumentach planistycznych

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROWZP20142020, POIiŚ, m
2014-2020,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
środki
zewnętrzne,
budżet państwa

0

0

0

0

0

-

Zadnie
bezkosztowe

240

środki własne,
WFOŚiGW,
budżety gminne

Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice

7

Gleby

własne: Starostwo
Powiatowe
VII.1.9 Rekultywacja gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych, w
kierunku rolnym, leśnym lub innym

8

VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów

VII.2.2 Monitoring terenów osuwiskowych

monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
gruntów
zdegradowanych i
zdewastowanych
własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
PIG PIB

VIII.2.4 Przeprowadzenie kontroli
sprawdzających dostosowanie składowisk
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
oraz innych instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów do wymogów
prawnych i kontrola w zakresie
przestrzegania warunków decyzji

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
RDOŚ w
Szczecinie (jako
organy ochrony
środowiska, które
udzieliły
pozwolenia albo
zezwolenia) WIOŚ
w Szczecinie

VIII.2.6 Kontynuacja działań związanych z
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
nieruchomości

50

50
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A

9

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

J

IX.1.3 Określenie pojemności turystycznej
dla obszarów cennych przyrodniczo

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.1.4 Prowadzenie oraz aktualizacja baz
danych informacji o zasobach
przyrodniczych

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie,

IX.1.5 Oznakowanie form ochrony przyrody
tablicami urzędowymi informującymi o ich
nazwach oraz zakazach obowiązujących na
ich terenie

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie, GIOS

IX.1.6 Monitoring obszarów chronionych
objętych działaniami ochrony czynnej (w
szczególności obszarów Natura 2000)

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.2.1 Czynna ochrona siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków objętych
ochroną

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Zasoby przyrodnicze

Lp

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.
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b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

0

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

Zadanie
własne
organów
środowiskowy
ch
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

J

IX.2.2 Identyfikacja miejsc występowania
oraz eliminacja gatunków inwazyjnych

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

Obszar
interwencji

Zadanie

B

IX.5.1 Rozbudowa zaplecza dydaktycznego
oraz infrastruktury służącej edukacji
ekologicznej oraz ochronie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu, LP

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

300

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

IX.5.2 Prowadzenie działań charakterze
edukacyjnym informacyjnym w zakresie
ochrony przyrody

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

IX.6.1 Uwzględnianie w planach urządzenia
lasu przebudowy drzewostanów
monokulturowych, które są niezgodne z
siedliskiem

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu, LP

0

0

0

0

0

-

IX.6.2 Opracowanie uproszczonych planów
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu
lasów dla lasów prywatnych

własne: Starostwo
Powiatowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne

IX.6.3 Inwestycje związane z ochroną
przeciwpożarową lasu, m.in. rozwój
systemów monitorowania zagrożenia
pożarowego oraz infrastruktury
przeciwpożarowej

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu, LP

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

b.d.
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A

10

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

IX.6.4 Uporządkowanie ewidencji gruntów
zalesionych oraz zmiana klasyfikacji gruntów
nieruchomości, objętych naturalną sukcesją
leśną

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

IX.7.1 Zwiększenie lesistości powiatu

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, właściciele
gruntów

b.d.

IX.7.2 Zmiana klasyfikacji gruntów
zalesionych oraz na których postępuje
sukcesja naturalna

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
właściciele
gruntów

0

IX.7.3 Promowanie zalesień jako
alternatywnego sposobu zagospodarowania
nieużytków i gruntów nieprzydatnych rolniczo

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
ARiMR

X.1.5 Wyposażenie służb monitoringu w
profesjonalny sprzęt umożliwiający
prowadzenie działań ratowniczych dla
wszystkich możliwych scenariuszy awarii i
katastrof

własne: Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
służby
interwencyjne

X.1.7 Montaż systemów i barier
przeciwpożarowych

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.8 Modernizacja Centralnej Sterylizacji

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Zagrożenia poważnymi awariami

Lp

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

0*

b.d.

1 000*

1 500*

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet gminny

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

PROW, środki
własne

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

15*

PROW 20142020

Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice

b.d.

środki własne,
budżet państwa,
NFOSiGW,
WFOŚiGW

1 000*

środki własne,
budżet państwa,
Budżet Szpitala,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

1 500*

środki własne,
budżet państwa,
Budżet Szpitala,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

5*

b.d.

0

0
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0
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

J

X.1.9 Zakup aparatury medycznej

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.10 Rozszerzenie usług medycznych w
zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie
nowego oddziału wodolecznictwa i
rehabilitacji w szpitalu Powiatowym w
Pyrzycach

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

X.1.11 Informatyzacja Szpitala

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

2 500*

0

0

X.1.12 Założenie zespołu długoterminowej
opieki domowej ZOL

własne: Szpital
Powiatowy w
Pyrzycach

500*

0

X.1.13 Zakup wyposażenie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

własne:
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Pyrzycach

10*

X.1.14 Modernizacja pomieszczeń w
Komendzie Powiatowej Policji na potrzeby
techników kryminalistyki

własne: Komenda
Powiatowa Policji
w Pyrzycach

X.1.15 Ochrona środowiska na akwenach
wodnych oraz dekontaminacja na terenie
Powiatu Pyrzyckiego

własne: Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej

X.1.16 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KP
PSP w Pyrzycach

własne: Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

5 000*

środki własne,
budżet państwa,
Budżet Szpitala,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

5 000*

środki własne,
budżet państwa,
Budżet Szpitala,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

0

2 500*

środki własne,
budżet państwa,
Budżet Szpitala,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

0

0

500*

środki własne,
budżet państwa,
Budżet Szpitala,
środki UE

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

0

0

0

10*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

100*

0

0

0

100*

budżet państwa

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

487*

0

0

0

487*

środki własne,
budżet państwa,
środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

120*

budżet państwa,
środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20142020

5 000*

0

5 000*

0

120*
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację (+
jedn. włączone)

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

E

F

G

H

I

J

X.1.17 Utworzenie klasopracowni do ćwiczeń
samoobrony

własne: Zespół
Szkół nr 1 w
Pyrzycach

10*

0

0

0

X.1.18 Modernizacja budynku internatu ZS
Nr2 CKU w celu dostosowania do
obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych

własne: Zespół
Szkół nr 2 CKU w
Pyrzycach

1 600*

0

0

0

X.1.19 Modernizacja systemu alarmowego w
budynku administracyjnym przy ulicy
Głowackiego 22

własne: PODGIK
w Pyrzycach

X.2.1.Planowanie i optymalizacja przewozu
towarów niebezpiecznych

własne: Starostwo
Powiatowe

b.d.

b.d.

b.d.

X.3.1 Edukacja w zakresie właściwych
zachowań w sytuacjach zagrożenia wśród
mieszkańców

własne: Starostwo
Powiatowe,
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

50*

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

10*

środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

1 600*

środki własne,
środki UE, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20162018

50*

środki własne

*Zadanie
realizowane w
latach 20142020

b.d.

b.d.

środki własne

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet państwa,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

0
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Załącznik nr 3

Harmonogram realizacji zadań
monitorowanych wraz z ich
finansowaniem
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Tab. 1 Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem

A

1

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

I Ochrona klimatu i jakości powietrza

Lp

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

b.d.

b.d.

125

budżet gminny,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, inne

b.d.

b.d.

b.d.

120

budżet gminny,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, inne

0

0

0

0

0

-

zadanie
bezkosztowe

0

0

0

0

0

-

zadanie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

300

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki RPO

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

I.1.1 Aktualizacja i monitorowanie
Programów ograniczania niskiej emisji
lub Programów Gospodarki
Niskoemisyjnej

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

I.1.2 Opracowanie „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwo gazowe”

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

I.1.3 Planowanie przestrzenne
i strategiczne uwzględniające rozwój
niskoemisyjny

monitorowane:
gminy powiatu

I.1.4 Udzielanie zamówień publicznych,
którym towarzyszą kryteria o
charakterze środowiskowym (zakupy
dóbr i usług oraz zlecanie robót
budowlanych zwracając uwagę na
energooszczędność i przyjazny
środowisku produktów np. w zakresie
IT, niskoemisyjność np. w przypadku
zakupu samochodów itp.)
I.1.5 Dalsze prowadzenie badań
monitorujących jakość powietrza

I.2.1 Działania edukacyjne i promocyjne
struktur administracyjnych gmin
powiatu w zakresie podnoszenia
standardów jakości powietrza

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.
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b.d.

b.d.
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.2.2 Prowadzenie kampanii
informacyjno – promocyjnej w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej oraz
wymagań dotyczących charakterystyki
energetycznej budynków.

I.2.3 Działania Informacyjnoedukacyjne związane z efektywnym i
ekologicznym transportem publicznym,
pieszym rowerowym

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

monitorowane:
gminy powiatu

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki RPO

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

6

środki własne
budżet gminny,
WFOŚiGW, inne

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
zarządcy
transportu
publicznego

I.2.4 Edukacja społeczeństwa w
zakresie racjonalnego wykorzystania
energii i odnawialnych źródeł energii
oraz korzyści wynikających z ich
zastosowania

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

60

środki własne
społeczeństwa i
organizacji,
środki POIiŚ,
środki PROW
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

I.2.5 Organizacja akcji społecznych dla
mieszkańców gminy dotyczących
tematyki ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, efektywnośd
energetyczne] oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

60

budżet gminny,
WFOŚiGW

I.3.1 Budowa, rozbudowa i
modernizacja sieci ciepłowniczych wraz
z budową przyłączy i węzłów cieplnych

monitorowane:
Zakłady
energetyki
cieplnej,
zarządzający
siecią

b.d.

NFOŚiGW,
WFOŚiGW, PRO
2014-2020,
budżet państwa,
srodki
zewnętrzne

b.d.

b.d.
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b.d.

b.d.
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
prywatni
właściciele

0

25*

25*

budżet gminny,
prywatni
właściciele

*Gmina Bielice
zmiana paliwa
na gazowe

120*

środki własne,
budżet gminny,
budżet państwa,
srodki
zewnętrzne
środki
społeczeństwa,
środki
NFOŚiGW/WFO
ŚiGW, środki
RPO, środki
POIiŚ, inne

*Gmina Lipiany
Termomoderniz
acja budynku w
Zespole Szkół
w Lipianach i
Przedszkola
Miejskiego

*Zadanie
realizowane w
latach 20162023

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

I.3.3 Modernizacja, likwidacja lub
wymiana (na ekologiczne)
konwencjonalnych źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych, publicznych i
usługowych

monitorowane:
gminy powiatu,
mieszkańcy

b.d.

b.d.

I.3.4 Przebudowa, modernizacja i
doposażenie lokalnych kotłowni

monitorowane:
gminy powiatu,
mieszkańcy

0

0

I.3.5 Termomodernizacja budynków
mieszkalnych, publicznych,
niepublicznych, usługowych oraz
będących we władaniu spółdzielni i
wspólnot mieszkaniowych znajdujących
się na terenie powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorcy,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

b.d.

b.d.

90*

30*

I.3.16 Rozbudowa i termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy, budynku OSP
w Warnicach, termomodernizacja i
remont budynku szkoły w Warnicach

monitorowane:
gmina Warnice

2 180*

2 180*

budżet gminy,
inne

I.3.17 Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka
Kultury i Urzędu Gminy w Kozielicach

monitorowane:
gmina Kozielice

1000

1 000

budżet gminy,
inne

I.3.18 Rozbudowa, termomodernizacja
budynku remizy OSP Tetyń wraz z
instalacją centralnego ogrzewania z
zastosowaniem OZE

monitorowane:
gmina Kozielice

300

300

budżet gminy,
inne
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
I.3.19 Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie
Pyrzyce

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

monitorowane:
gmina Pyrzyce

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

3000

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

3 000

RPO WZ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, budżet
gminy

800

budżet gminy,
środki
NFOŚiGW/WFO
ŚiGW, środki
RPO, środki
POIiŚ

I.3.20 Kompleksowa
termomodernizacja budynków i
obiektów użyteczności publicznej
znajdujących się na terenie gminy
Kozielice m.in.:
Budynek Urzędu Gminy, Szkoły oraz
Gminnego Ośrodka Kultury, Kozielice;
Świetlica, Czarnowo; Świetlica, Mielno
Pyrzyckie; Remiza OSP, Kozielice;
Remiza OSP Tetyń.

monitorowane:
gmina Kozielice

800

Ponadto planuje się realizację zadania
po 2020 roku m.in. dla budynków:
Świetlica w m. Maruszewo, Przydarłów,
Tetyń oraz Świetlica wraz z Remizą
OSP w m. Załęże; Remiza OSP w m.
Czarnowo i Mielno Pyrzyckie

I.4.1 Zastosowanie OZE w budynkach
użyteczności publicznej Starostwa oraz
znajdujących się na terenie gmin
powiatu w tym m. in. na terenie gm.
Kozielice m.in. dla Urzędu Gminy,
Szkoły i Hali Sportowej, Gminnego
Ośrodka Kultury w Kozielicach,
Świetlicy w Załężu i Tetyniu oraz w
budynkach użyteczności niepublicznej

własne:
Starostwo
Powiatowe

11 750

monitorowane:
gminy powiatu
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11 750

środki własne,
budżet państwa,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, inne

w zakresie
zadania
przeznaczoneg
o do wykonania
przez gm.
Kozielice nie
wyznaczano
kwoty.
Realizacja
zadania jest
przewidziana
po 2020
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
NFOŚiGW, RPO

zadanie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
NFOŚiGW, RPO

286

RPO,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
środki własne
Inwestorów

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

I.4.2 Zarządzanie projektami
dofinansowania działań z zakresu
efektywności energetycznej,
wykorzystania OZE, na terenie gmin, w
ramach dostępnych programów
wspierających

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

I.4.3 Prowadzenie działań w tym
szkolenia z zakresu efektywności
energetycznej i wykorzystania OZE
wspierających na rzecz zwiększenia
świadomości mieszkańców i
przedsiębiorców

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

I.4.4 Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł - budowa nowych
instalacji odnawialnych źródeł energii

monitorowane:
przedsiębiorcy

286

I.4.5 Zastępowanie konwencjonalnych
źródeł energii źródłami odnawialnymi budowa biogazowni rolniczej w gm.
Bielice

monitorowane:
gmina Bielice

9 560

9 560

budżet gminny,
RPO,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
środki własne
Inwestorów

I.4.6 Budowa elektrociepłowni na
biomasę TERMALL

monitorowane:
przedsiębiorca

27 000

27 000

Kapitał prywatny

590

budżet gminny,
RPO WZ/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW/
POIiŚ

I.4.7 Modernizacja oświetlenia
ulicznego w kierunku
enegrooszczędnośći (np. zastosowanie
lamp solarnych)

monitorowane:
gminy powiatu

590
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

F

I.5.1 Systematyczna ale stopniowa
wymiana w sprzętu biurowego,
urządzeń elektrycznych (m.in.
klimatyzatory, podgrzewacze wody,
AGD) oraz oświetlenia na bardziej
efektywne energetycznie

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

I.5.2 Kompleksowe zarządzanie
energią w budynkach publicznych
zarządzanych przez Starostwo i urzędy
gmin

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

I.5.3 Przebudowa napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV relacji
Kluczewo – Pyrzyce – Mostkowo (stan
istniejący 120mm2, stan docelowy 240
mm2)

monitorowane:
ENEA

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

120

120

środki własne,
budżet gminny,
inne

48

48

środki własne,
budżet gminy,
inne

b.d.

RPO WZ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, gmina
Pyrzyce

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

I.5.4 Rozbudowa sieci
elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV

monitorowane:
ENEA

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

RPO WZ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ,gmina
Pyrzyce

I.5.5 Monitorowanie zużycia nośników
energii i wody w obiektach użyteczności
publicznej

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

0

0

-

Załącznik nr 3 - 7

zadanie
bezkosztowe
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

I.5.6 Kompleksowa modernizacja
energetyczna obiektów użyteczności
publicznej w tym m.in. w gminie Bielice
w budynku Urzędu Gminy, budynku
Ośrodka Zdrowia a także budynków
mieszkalnych i wspólnot
mieszkaniowych

I.5.7 Modernizacja źródeł energii
cieplnej wraz z automatyką czasowopogodową w budynkach i obiektach
użyteczności publicznej znajdujących
się na terenie gminy Kozielice m.in.:
Świetlica w m. Łozice, w m. Siemczyn;
w Tetyniu, w Załężu oraz Remiza OSP
w m. Tetyń oraz obiektach
niepublicznych

I.6.1 Modernizacja oświetlenia
ulicznego - wymiana na bardziej
efektywne energetycznie, zastosowanie
automatyki sterowania oświetleniem w
tym instalacja nowych lamp
fotowoltaicznych

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

monitorowane:
Wspólnoty
mieszkaniowe /
zarządcy

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

2 293

monitorowane:
gmina Kozielice,
mieszkańcy
oraz
przedsiębiorcy

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

400

4 500
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RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

2 293

budżet gminy,
RPO,
WFOŚiGW, BGK

W tym kwota
równa: 99
stanowiąca
proponowane
koszty
modernizacji
energetycznej
budynków
mieszkalnych
gminy Bielice
oraz budynków
wspólnot
mieszkaniowyc
h w wysokości
1 231

400 (dla
zadania
dot.
obiektó
niepublic
znych)

środki własne
społeczeństwa,
środki
NFOŚiGW,
środki
WFOŚiGW,
środki RPO,
środki POIiŚ

Dla zadania nie
wyznaczano
kwoty ani
efektów
energetycznych
i ekologicznych.
Realizacja
zadania jest
przewidziana
po 2020

4 500

środki własne
budżet
gminny,środki
POIiŚ, środki
RPO, środki
NFOŚiGW/WFO
ŚiGW, środki
PROW
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

I.6.2 Przebudowa dróg gminnych w tym
ul. Mickiewicza oraz w m. Obromino
oraz remont drogi w m. Giżyn

monitorowane:
gmina Pyrzyce

I.6.3 Budowa chodnika w m. Babinek,
Babin, Będgoszcz, Chabówko,Parsów
– etap III,Bielice,Linie,Stare Chrapowo,
Nowe Chrapowo, Nowe Linie, Chabowo

monitorowane:
gmina Bielice

I.6.4 Budowa chodników w m.
Siemczyn Kozielice, Tetyń, Trzebórz,
Mielno Pyrzyckie, Przydarłów,
Czarnowo, Załęże

monitorowane:
gmina Kozielice

I.6.5 Przebudowa dróg w m. Łozice, w
m. Kozielice (od nr 77 do 89), Tetyń –
Maruszewo –wraz z chodnikami, w m.
Czarnowo-Parnica, Tetyń- Tatol,
Siemczyn-Podborze oraz utwardzenie
odcinków dróg: Odc. TetyńMaruszewo, odc. Tetyń- Krusze, w m.
Kozielice

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

9 000

100

100

150

0

3 800

monitorowane:
gmina Kozielice

4 600

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

9 000

RPO, POIiŚ,
gmina Pyrzyce

w tym kwota
równa 2 500
stanowiąca
proponowane
koszty remontu
drogi w m.
Giżyn

350

budżet gminy

3 800

budżet gminy,
środki UE

4 600

budżet gminy,
środki
NFOŚiGW/WFO
ŚiGW środki
RPO, środki
POIiŚ środki
PROW

b.d.

budżet gminy,
środki UE

Ponadto, planuje się realizację
zadania po 2020 roku m. in. dla
odcinków dróg: Siemczyn –
Przydarłów, Siemczyn – Trzebórz,
Czarnowo, Odc. objazdowy- Tetyń,
Odc. objazdowy- Trzebórz
I.6.6 Budowa i modernizacja dróg wraz
z niezbędną infrastrukturą
okołodrogową w tym przebudowa ulicy
Żeromskiego w Lipianach

monitorowane:
gmina Lipiany

b.d.

b.d.
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b.d.

b.d.

w tym kwota
równa 700
stanowiąca
proponowane
koszty
utwardzenia
odcinków dróg

Załącznik 3
Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

I.6.7 Budowa i przebudowa dróg
gminnych i powiatowych

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

400**

1 132**

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

312**

120**

300* *

środki własne,
budżet gminy,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ
środki PROW

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
Zarządcy dróg
2 700*

I.6.43 Przebudowa dróg gminnych w m.
Wierzbno, Warnice - Warnice B oraz
chodników i parkingów w m. Wierzbno,
parkingi przy plaży

RAZEM

Źródła
finansowania

rok
2018

monitorowane:
gmina Warnice

I.6.44 Budowa alejek spacerowych
wraz z budową parkingów na terenie
cmentarzy komunalnych w m. Stary
Przylep, Zaborsko, Obryta, Warnice,
Wierzbno

monitorowane:
gmina Warnice

I.6.45 Budowa ścieżki rowerowej po
byłej linii PKP (do Załęża) oraz użytku
ekologicznego w Mielnie Pyrzyckim
przez las nad jez. Piaseczno i
Dłużyńskie do Trzeborza, z Łozic do
Czarnowa i wokół jeziora Czarne oraz z
Przydarłowa do Siemczyna

monitorowane:
gmina Kozielice

0*

190*

0

0

392*

0*

0*

0*

9 500
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0

0*

0*

2 700*

**Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice
**Koszty
przewidziane
przez gminę
Lipiany modernizacja
drogi LipianyOsetna

budżet gminy,
inne

*Zadanie
przewidziane
do realizacji na
lata 2016 –
2024

1 050*

budżet gminy,
inne

*Zadanie
przewidziane
do realizacji na
lata 2016 –
2024

9 500

budżet gminy,
inne

3 800*
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł
*koszty gminy
Lipiany budowa ścieżki
rowerowej
wzdłuż jeziora
Wądół od ul.
Lipowej do tzw.
Półwyspu
Laskowego –

I.6.46 Budowa ścieżek rowerowych
oraz niezbędnej infrastruktury,
ustanowienie stref wyłącznie dla
pieszych i rowerów

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

100*

100*

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW/W
OŚiGW, środki
RPO, środki
POIiŚ

I.6.47 Wymiana pojazdów na pojazdy o
mniejszej emisji CO2

monitorowane:
mieszkańcy

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

inne

I.6.48 Modernizacja taboru komunikacji
publicznej (autobusy)

monitorowane:
ZGK, podmioty
prywatne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

inne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet gminy

I.6.49 Utrzymanie działań
ograniczających emisję wtórną pyłu
poprzez regularne utrzymanie czystości
nawierzchni (czyszczenie nawierzchni
metodą mokrą)

I.6.50 Wymiana taboru komunikacji
publicznej na pojazdy ekologiczne

I.6.51 Wymiana taboru
samochodowego będącego we
władaniu samorządu gmin i powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
Wydział Dróg i
Komunikacji
monitorowane:
zarządcy dróg
monitorowane:
gminy powiatu,
prywatni
przewoźnicy
własne:
Starostwo
Powiatowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminy,
środki
NFOŚiGW/W
OŚiGW, środki
RPO, środki
POIiŚ, inne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

5000

środki własne
budżet gminny,
środki POIiŚ,
środki RPO

monitorowane:
gminy powiatu,
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

F

I.6.52 Poprawa systemu komunikacji
publicznej polegające m.in. na budowie,
przebudowie chodników, zatok
autobusowych, postojowych, centrów
przesiadkowych, węzłów
multimodalnych, parkingów P&R itp.

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

I.7.7 Komputeryzacja w Urzędzie
Gminy Bielice

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne
budżet gminy,
NFOŚiGW/
WOŚiGW środki
POIiŚ, środki
RPO

monitorowane:
gmina Bielice

10

10

10

10

40

budżet gminy

I.7.8 Rozbudowa i remont budynku
szkoły w Starym Przylepie

monitorowane:
gmina Warnice

60

0

0

1000

1 060

budżet gminy,
dotacje

I.7.9 Budowa domów sołeckich w m.
Reńsko, Nowy Przylep, Warnice B

monitorowane:
gmina Warnice

1 890*

budżet gminy,
dotacje

Zadanie
realizowane w
latach 20162022

I.7.10 Budowa Domu Kultury w
Warnicach

monitorowane:
gmina Warnice

40*

0

0

0

840*

budżet gminy,
dotacje

*Zadanie
realizowane w
latach 20182022

I.7.11 Przebudowa i remont istniejących
świetlic wiejskich w m. Kłęby, Grędziec
i Dębica, Wójcin

monitorowane:
gmina Warnice

0

700*

0

0

1 260*

budżet gminy,
dotacje

*Zadanie
realizowane w
latach 20162019

I.7.12 Rekultywacja nawierzchni boiska
sportowego wraz z budową trybun na
stadionie gminnym w Warnicach oraz w
m. Dębica, Barnim, Zaborsko, Kłęby,
Stary Przylep, Nowy Przylep

monitorowane:
gmina Warnice

0

350*

240*

0

1 100*

budżet gminy,
dotacje

*Zadanie
realizowane w
latach 20172022

I.7.13 Budowa boiska wielofunkcyjnego
oraz przebudowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy szkole w
Warnicach

monitorowane:
gmina Warnice

0

0

320*

0

780*

budżet gminy,
dotacje

*Zadanie
realizowane w
latach 2020 i
2022

0

600*

Załącznik nr 3 - 12

630*

0

Załącznik 3
Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

2

3

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

0

315*

budżet gminy,
dotacje

*Zadanie
realizowane w
latach 20172018

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

0

0

0

0

-

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminy,
inne

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

B

E

F

I.7.14 Zagospodarowanie centrum wsi
wraz z budową placów zabaw

monitorowane:
gmina Warnice

280*

0

0

II.1.1 Pomiar i ocena stanu
akustycznego środowiska w powiecie

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

b.d.

b.d.

II.1.2 Wprowadzanie do mpzp zapisów
dotyczących klasyfikacji terenów pod
względem akustycznym, stosowanie
zasad strefowania oraz elementów
uspokojenia ruchu w centrach miast i
na terenach mieszkaniowych

monitorowane:
gminy powiatu

0

II.1.3 Prowadzenie edukacji
ekologicznej dot. klimatu akustycznego:
w zakresie szkodliwości hałasu oraz
promowania ruchu pieszego, jazdy na
rowerze i transportu publicznego

monitorowane:
gminy powiatu

III.1.1 Kontynuacja monitoringu
poziomu pól elektromagnetycznych na
terenie powiatu
III.1.2 Wprowadzanie do planów
zagospodarowania przestrzennego
zapisów dot. ochrony przed polami
elektromagnetycznymi

Zagrozenia hałasem

A

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

Zadanie

Pola elektromagnetyczne

Lp

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Obszar
interwencji

III.1.3 Kontrola zgłaszanych instalacji
wytwarzających pola
elektromagnetyczne

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J
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Zadanie
bezkosztowe
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
IV.1.1 Ograniczenie zużycia wody w
rolnictwie

4

Gospodarowanie wodami

IV.1.2 Prowadzenie kontroli
przestrzegania przez podmioty
warunków wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
Dodatkowe
informacje o
zadaniu

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

RAZEM

Źródła
finansowania

F

G

H

I

J

K

L

Ł

monitorowane:
mieszkańcy
gmin powiatu

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

IV.1.3 Ograniczenie wpływu rolnictwa
na wody poprzez wdrożenie stosowania
kodeksu dobrych praktyk rolniczych,
wspieranie i edukację w zakresie
rozwoju rolnictwa ekologicznego
(ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych)

monitorowane:m
ieszkańcy gmin
powiatu

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

IV.1.4 Prowadzenie ewidencji i kontrola
zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków

monitorowane:
gminy powiatu

6

6

6

6

24

-

Zadanie własne
gmin

IV.1.5 Monitorowanie stanów i
chemizmu wód powiarzchniowych i
podziemnych

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

IV.1.6 Ochrona jakości wód
powierzchniowych poprzez rozbudowę
cmentarza wraz z zakupem gruntu w
Barnimie

monitorowane:
gmina Warnice

0

150

300

0

450

budżet gminy

IV.1.8 Zagospodarowanie jezior w
Czarnowie, Załężu

monitorowane:
gmina Kozielice

600

budżet gminy

600
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
IV.2.1 Uwzględnianie w dokumentach
planistycznych na poziomie gminnym
map ryzyka powodziowego, map
zagrożenia powodziowego, obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią
oraz terenów zagrożonych
podtopieniami
IV.2.2 Budowa systemów
ostrzegawczych oraz tworzenie
programów edukacyjnych
poprawiających świadomość i wiedzę
na temat źródeł zagrożenia
powodziowego i ryzyka powodziowego

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet gminny,
PRO 2014-2020,
inne

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

b.d.

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

IV.2.3 Rozwój form małej retencji
wodnej, w tym budowa lub
modernizacja urządzeń wodnych małej
retencji

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d

budżet gminny,
PRO 2014-2020,
inne

IV.2.4 Rozwój lub odtworzenie
naturalnych ekosystemów
retencjonujących wodę - renaturyzacja
rzek i jezior

monitorowane:R
ZGW, gminy
powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
NFOSiGW,
WFOŚiGW, inne

IV.2.5 Realizacja działań o charakterze
bieżącym w przypadku wystąpienia
suszy (np. czasowe ograniczenia
poboru wód, wprowadzania ścieków do
wód lub ziemi, zmiany sposobu
gospodarowania wodą w zbiornikach
retencyjnych, czasowe zakazy
wykorzystywania wody z sieci
wodociągowej do celów innych niż
socjalno-bytowe etc.)

monitorowane:R
ZGW, gminy
powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
NFOSiGW,
WFOŚiGW, inne
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A

5

Zadanie

B

E

F

V.1.1 Zwiększenie dostępności
mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego do
zbiorczego systemu zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków oraz
oczyszczalni ścieków

monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorstw
a

V.1.2 Ograniczanie zużycia wody
poprzez zmniejszenie strat na przesyle
oraz optymalizację wykorzystania
istniejącej infrastruktury wodnej

monitorowane:
gminy powiatu,
zarządcy sieci

Gospodarka wodno-ściekowa

Lp

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Obszar
interwencji

V.1.3 Działania edukacyjne,
promocyjne, propagujące i
upowszechniające wiedzę o
konieczności, celach, zasadach i
sposobach oszczędnego użytkowania
wody oraz najważniejszych sprawach
związanych z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków, w
szczególności skierowane do dzieci i
młodzieży

V.2.1 Budowa, rozbudowa i
modernizacja ujęć wody, stacji
uzdatniania wody oraz infrastruktury
służącej do zbiorowego zaopatrzenia w
wodę

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

0*

60

0*

60

500*

60

500*

60

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

1 000*

budżet gminny,
środki
zewnętrzne,
WFOŚiGW,
PROW 20142020

Koszty
przewidzinae
przez gminę
Bielice

240

budżet gminny,
środki
zewnętrzne,
WFOŚiGW,
PROW 20142020

b.d.

środki własne,
budżet gminny,
środki
zewnętrzne,
WFOŚiGW,
PROW 20142020

130*

budżet gminy,
środki
zewnętrzne,
środki krajowe,
NFOŚiGW
WFOŚiGW,
PROW 20142020, POIiŚ, inne

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
RZGW, inne
podmioty

monitorowane:
gminy powiatu,
podmioty
działające w
imieniu gmin,
spółki wodne

b.d.

130*

b.d.

0*

Załącznik nr 3 - 16

b.d.

0*

b.d.

0*

*koszty gminy
Lipiany budowa studni
na ujęciu w
Lipianach
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

V.2.2 Budowa, rozbudowa i
modernizacja urządzeń służących do
oczyszczania ścieków komunalnych i
zagospodarowywania osadów
ściekowych

V.2.3 Budowa kanalizacji deszczowej,
modernizacja kanalizacji w celu
wydzielenia kanalizacji deszczowej,
budowa osadników i separatorów wód
opadowych i roztopowych na wylotach
sieci deszczowej do odbiorników

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

monitorowane:
gminy powiatu,

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

0*

0*

0*

600*

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

600*

budżet gminy,
środki
zewnętrzne,
środki krajowe,
NFOŚiGW
WFOŚiGW,
PROW 20142020, POIiŚ, inne

*koszty gminy
Lipiany modernizacja
oczyszczalni
ścieków
Batowie i w
Lipianach

500*

budżet gminy,
środki
zewnętrzne,
środki krajowe,
NFOŚiGW
WFOŚiGW,
PROW 20142020, POIiŚ, inne

*koszty gminy
Lipiany rozdzielenie
kanalizacji
deszczowej i
sanitarnej w
Lipianach

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiebiorstw
a

0*

0*

0*

500*

V.2.4 Rozbudowa systemu GIS w
zakresie sieci sanitarnej

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
środki
zewnętrzne,
WFOŚiGW,
PROW 20142020

V.2.5 Dotacje i budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach, dla
których budowa sieci kanalizacyjnej jest
nieuzasadniona ekonomicznie lub
technicznie

monitorowane:
gminy powiatu
prywatni
właciciele
posesji

0*

10*

20*

30*

60*

budżet gminny,
POIiŚ, inne

*koszty gminy
Lipiany -

V.2.6 Prowadzenie ewidencji
zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków

monitorowane:
gminy powiatu

6

6

6

6

36

budżet gminny

zadanie własne
gmin
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

V.2.7 Prowadzenie kontroli
przestrzegania przez podmioty
warunków wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F
własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet państwa

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

b.d.

b.d.

V.2.8 Promowanie dobrych nawyków w
zakresie gospodarki ściekowej w
gospodarstwach domowych i rolnych

monitorowane:
gminy powiatu,
ARiMR

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminy,
budżet państwa,
inne

V.2.9 Działania podejmowane w celu
ograniczenia dopływu zanieczyszczeń
związkami azotu pochodzących ze
źródeł rolniczych

monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
gruntów rolnych

0

0

0

0

0

budżet gminy

W ramach
zadań gmin

V.2.10 Monitoring i zarządzanie siecią
kanalizacyjną oraz wodociągową

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

0

0

budżet gminy

W ramach
zadań gmin

V.2.11 Monitorowanie oczyszczalni
ścieków

monitorowane:
gminy powiatu,
WIOŚ w
Szczecinie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminy,
budżet państwa

V.2.12 Budowa oczyszczalni ścieków w
m. Barnim w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

4 500*

0

0

0

4 630*

budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20152018

V.2.13 Przebudowa i remont
istniejących systemów kanalizacji
sanitarnej w m. Barnim, Reńsko, Wójcin
i Warnice w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

400*

0

500

0

1 900*

budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne

*Zadanie
realizowane w
latach 20182024

V.2.14 Budowa systemu kanalizacji
pomiędzy miejscowościami -. Kłęby Wójcin - Barnim wraz z przesyłem na
oczyszczalnię w Barnimiu w gminie
Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

0

0

0

900

900

budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

F

V.2.15 Budowa systemu kanalizacji
pomiędzy miejscowościami - Reńsko Warnice B w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.16 Remont istniejących
przepompowni w systemie
kanalizacyjnym w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

V.2.17 Wymiana istniejącej sieci
wodociągowej w m. - Warnice, Barnim,
Stary Przylep i Wójcin w gminie
Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

0

0

0

V.2.21 Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz z
przebudową drogi ul. Głowackiego w
Pyrzycach

monitorowane:
gmina Pyrzyce

b.d.

b.d.

b.d.

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

700

budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne

600

budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne

800*

3 600*

budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
POIiŚ, inne

b.d.

172

budżet gminy,
RPO, POIiŚ

11 000

budżet gminy,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

0

400

700

200

0

0

0

0

V.2.22 Budowa i modernizacja systemu
wodociągowego i kanalizacyjnego
gminy Kozielice, w tym budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy
m.in. w m.: Mielno Pyrzyckie i Załęże.
Likwidacja zbiorników bezodpływowych
na rzecz przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej lub budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków,

monitorowane:
gmina Kozielice

b.d.

b.d.

Budowa sieci wodociągowej:
Czarnowo- Zadeklino.
Modernizacja sieci wodociągowej
wykonanej z rur azbestowych (dot. całej
gminy, z wyjątkiem m. Załęże i Mielno
Pyrzyckie)
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b.d.

b.d.

*Zadanie
realizowane w
latach 20212025
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
V.2.23 Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Mielno Pyrzyckie, Załęże,
Przydarłów, Maruszewo, Rokity,
Czarnowo w gminie Kozielice

V.2.24 Poprawa jakości wody –
modernizacja ujęć wody w powiecie

V.2.25 Wymiana azbestowych sieci
wodociągowych w gminach powiatu

6

Zasoby
geologiczne

V.2.26 Wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę lub
modernizację sieci kanalizacyjnych lub
/i wodociągowych w gminach powiatu

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

monitorowane:
gmina Kozielice

monitorowane:
gminy powiatu

monitorowane:
gminy powiatu

monitorowane:
gminy powiatu

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

16 500

budżet gminy,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ

6 000

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ

10 000

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ

b.d.

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ

V.2.27 Przebudowa i rozbudowa
istniejących hydroforni, przepompowni i
stacji uzdatniania wody oraz
oczyszczalni ścieków,
wykorzystujących przestarzałe i
energochłonne technologie

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminny,
środki
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki RPO,
środki POIiŚ

VI.1.2 Działania edukacyjne promujące
racjonalną gospodarkę zasobami
naturalnymi i ich ochrona

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

-
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A

7

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

PROW 20142020

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa,
srodki
zewnetrzne

VII.1.4 Monitoring gleb użytkowanych
rolniczo

monitorowane:
gminy powiatu
IUNG w
Puławach,
OSChR

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa,
srodki
zewnetrzne

VII.1.5 Ochrona gleb wysokiej jakości
przed nierolniczym wykorzystaniem na
Równinie Pyrzyckiej

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

VII.1.6 Prowadzenie monitoringu gleb
degradowanych jako źródła
powierzchniowych skażeń wód

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa,
srodki
zewnetrzne

VII.1.7 Dofinansowanie badań gleby w
gospodarstwach rolnych w zakresie
oznaczeń kwasowości, zawartości
fosforu, potasu i magnezu

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

budżet państwa,
srodki
zewnetrzne,
środki UE

Zadanie

B

E

Gleby

Lp

Obszar
interwencji

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

VII.1.1 Ochrona gruntów rolnych przed
zmianą zagospodarowania poprzez
uwzględnianie ich przeznaczenia w
dokumentach planistycznych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

0

0

VII.1.2 Realizacja zadań wskazanych w
pakietach rolno-środowiskowoklimatycznych

monitorowane:
właściciele
gruntów

b.d.

VII.1.3 Ochrona gleb przed degradacją i
zanieczyszczeniem

monitorowane:
gminy powiatu,
przedsiębiorstw
a, jednostki
naukowe

b.d.

b.d.
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E
VII.1.8 Wprowadzenie, odtworzenie
zadrzewień śródpolnych służące
ochronie gleb przed erozją wietrzną,
poprawie stosunków
mikroklimatycznych i biocenotycznych

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)
F

monitorowane:w
łaściciele
gruntów

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

środki własne
właścicieli
gruntów, PROW
2014-2020,
środki
zewnetrzne

własne:
Starostwo
Powiatowe
VII.1.9 Rekultywacja gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych, w
kierunku rolnym, leśnym lub innym

monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
gruntów
zdegradowanyc
hi
zdewastowanyc
h

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROWZP20142020, POIiŚ, m
2014-2020,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

VII.1.10 Wykonanie Studium gleboworolnicze ze szczególnym
uwzględnieniem gleb zdegradowanych i
ich rekultywacji

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

VII.2.1 .Opracowanie map terenów
osuwiskowych

monitorowane:P
IG PIB

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Budżet panstwa

VII.2.2 Monitoring terenów
osuwiskowych

VII.2.3 Uwzględnianie osuwisk oraz
obszarów narażonych na ruchy
masowe w aktualizowanych
dokumentach planistycznych

własne:
Starostwo
Powiatowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
środki
zewnętrzne,
budżet państwa

0

0

0

0

0

-

monitorowane:
PIG PIB
monitorowane:
gminy powiatu
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8

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

Zadanie

B

E

F

VIII.1.1 Zabiegi pielęgnacyjne,
agrotechniczne oraz monitoring
zrekultywowanych składowisk odpadów

monitorowane:
gminy powiatu,
zarządzający
instalacjami

4*

4*

4*

VII.1.2 Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych, likwidacja
nielegalnych składowisk

monitorowane:
dzierżawca
składowiska,
właściciele

1 000*

500*

0

VIII.2.1 Wykonanie rocznych
sprawozdań nt. postępowania z
odpadami komunalnymi zebranymi w
punkcie PSZOK

monitorowane:
podmioty
prowadzące
punkty
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych

0

0

0

VIII.2.2 Roczne sprawozdanie z
realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami
komunalnymi przekazywane
marszałkowi województwa i
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

VIII.2.3 Półroczne sprawozdanie nt.
postępowania z odpadami
komunalnymi odebranymi od właścicieli
nieruchomości

monitorowane:
podmioty
odbierające
odpady
komunalne

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Lp

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Obszar
interwencji

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

4*

16*

budżet gminny,
środki własne
podmiotów
zarządzających
instalacjami

*dane z gminy
Lipiany

0

1 500*

Środki własne,
pożyczka,
WFOŚiGW

*dane z gminy
Lipiany

0

0

środki własne
podmiotów
prowadzących
punkty
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych

Zadanie własne
podmiotów
prowadzących
PSZOK

0

0

budżet gminy

Zadanie własne
gmin

0

środki własne
podmiotów
odbierających
odpady
komunalne

Zadanie własne
podmiotów
odbierające
odpady
komunalne

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

0

0
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9

Zadanie

B

E

Zasoby przyrodnicze

Lp

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

0

-

zadnie
bezkosztowe

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne
podmiotów
zarządzających
instalacjami

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

VIII.2.4 Przeprowadzenie kontroli
sprawdzających dostosowanie
składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz innych
instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów do
wymogów prawnych i kontrola w
zakresie przestrzegania warunków
decyzji

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
RDOŚ w
Szczecinie (jako
organy ochrony
środowiska,
które udzieliły
pozwolenia albo
zezwolenia)
WIOŚ w
Szczecinie

0

0

VIII.2.5 Modernizacja, budowa punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnyc

monitorowane:
zarządzający
instalacjami

b.d.

b.d.

VIII.2.6 Kontynuacja działań
związanych z unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
właściciele
nieruchomości

IX.1.1 Zapewnienie właściwej ochrony
różnorodności biologicznej oraz
walorów krajobrazowych w planowaniu
przestrzennym, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarzy
ekologicznych poprzez adekwatne
zapisy w planach zagospodarowania
przestrzennego lub/i decyzjach o
warunkach zabudowy.

monitorowane:
gminy powiatu

50*

50*

70*

70*

240*
środki własne,
WFOŚiGW,
budżety gminne

20**

20**

20**

20**

20**

0

0

0

0

0
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*Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice
**Koszty
przewidziane
przez gminę
Lipiany

zadanie
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

-

zadanie
bezkosztowe

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

0

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

IX.1.2 Przeciwdziałanie
nieuporządkowanej presji osadniczej i
urbanizacyjnej w planowaniu
przestrzennym

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

IX.1.3 Określenie pojemności
turystycznej dla obszarów cennych
przyrodniczo

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.1.4 Prowadzenie oraz aktualizacja
baz danych informacji o zasobach
przyrodniczych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.1.5 Oznakowanie form ochrony
przyrody tablicami urzędowymi
informującymi o ich nazwach oraz
zakazach obowiązujących na ich
terenie

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie,
GIOS

IX.1.6 Monitoring obszarów
chronionych objętych działaniami
ochrony czynnej (w szczególności
obszarów Natura 2000)

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

0

b.d.

b.d.
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b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne
środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

Zadanie własne
organów
środowiskowyc
h
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

F

IX.2.1 Czynna ochrona siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków objętych
ochroną

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

IX.2.2 Identyfikacja miejsc
występowania oraz eliminacja
gatunków inwazyjnych

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

b.d.

b.d.

b.d.

IX.2.3 Wsparcie leczenia i rehabilitacji
dzikich zwierząt w ośrodkach

monitorowane:
gminy powiatu,
RDOŚ w
Szczecnie

5*

5*

5*

RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

300

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

5*

20*

budżet gmin,
budżet państwa

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

IX.3.1 Tworzenie oraz modernizacja
terenów zieleni, prace arborystyczne
oraz konserwacja pomników przyrody

monitorowane:
gminy powiatu,
zarządcy
nieruchomości

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne
zarządców
nieruchomości ,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

IX.3.2 Uwzględnienie w dokumentach
planistycznych zachowania i
powiększania terenów zielonych na
obszarach zurbanizowanych

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

0

0

0

-

IX.3.3 Rewitalizacja parku wraz z
odtworzeniem brodzika i infrastrukturą
towarzyszącą w gminie Warnice

monitorowane:
gmina Warnice

30

0

570

0

600

budżet gminy,
środki
zewnętrzne i inne
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Lp

A

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

0,5*

1*

3*

-

*Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

IX.4.1 Zachowanie unikalnych form
krajobrazu wiejskiego

monitorowane:
gminy powiatu

0

0

IX.4.2 Zachowanie zadrzewień i
zakrzewień śródpolnych

monitorowane:
gminy powiatu

0,5*

1*

IX.5.1 Rozbudowa zaplecza
dydaktycznego oraz infrastruktury
służącej edukacji ekologicznej oraz
ochronie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych

IX.5.2 Prowadzenie działań charakterze
edukacyjnym informacyjnym w zakresie
ochrony przyrody

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP
własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, RDOŚ w
Szczecnie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

IX.5.3 Działania edukacyjne na temat
znaczenia i roli lasów

monitorowane:
LP, Szkoły w
gminach

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

IX.6.1 Uwzględnianie w planach
urządzenia lasu przebudowy
drzewostanów monokulturowych, które
są niezgodne z siedliskiem

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP

0

0

0

0

0

-
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Lp

A

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

K

L

Ł

b.d.

b.d.

środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PROW, POIiŚ,
budżet państwa,
środki
zewnętrzne

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet gminny

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

PROW, środki
własne

0

0

0

0

0

-

Zadanie
bezkosztowe

0*

5*

5*

5*

15*

PROW 20142020

*Koszty
przewidziane
przez gminę
Bielice

Obszar
interwencji

Zadanie

B

E

F

IX.6.3 Inwestycje związane z ochroną
przeciwpożarową lasu, m.in. rozwój
systemów monitorowania zagrożenia
pożarowego oraz infrastruktury
przeciwpożarowej

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP

b.d.

b.d.

b.d.

IX.6.4 Uporządkowanie ewidencji
gruntów zalesionych oraz zmiana
klasyfikacji gruntów nieruchomości,
objętych naturalną sukcesją leśną

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

IX.7.1 Zwiększenie lesistości powiatu

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
LP, właściciele
gruntów

b.d.

IX.7.2 Zmiana klasyfikacji gruntów
zalesionych oraz na których postępuje
sukcesja naturalna

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
właściciele
gruntów

IX.7.3 Promowanie zalesień jako
alternatywnego sposobu
zagospodarowania nieużytków i
gruntów nieprzydatnych rolniczo

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
ARiMR

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

G

H

I

J
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A

10

Zadanie

B

E

Zagrożenia poważnymi awariami

Lp

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialn
y za realizację
(+ jedn.
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania PLN (w tys.)
RAZEM

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o
zadaniu

J

K

L

Ł

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa,
NFOSiGW,
WFOŚiGW

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

600.

budżet gminny,
środki inne

0*

0*

700*

0*

1400*

rok
2018

rok
2019

rok
2020

rok
2021

F

G

H

I

X.1.1 Prowadzenie działalności
inspekcyjnej podmiotów gospodarczych
o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie

b.d.

b.d.

X.1.2 Prowadzenie i aktualizacja
rejestru poważnych awarii oraz
zakładów mogących powodować
poważną awarię

monitorowane:
WIOŚ w
Szczecinie,
GIOS

b.d.

X.1.3 Przebudowa i rozbudowa
strażnicy OSP Kozielice

monitorowane:
gmina Kozielice

X.1.4 Zakup samochodu dla OSP
Obryta i Wierzbno oraz doposażenie
OSP w Bielicach

monitorowane:
gmina Warnice,
gmina Bielice

budżet gminny,
środki inne
30**

30**

30**

30**

30**

**Koszty gm.
Bielice

X.1.5 Wyposażenie służb monitoringu
w profesjonalny sprzęt umożliwiający
prowadzenie działań ratowniczych dla
wszystkich możliwych scenariuszy
awarii i katastrof

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu,
służby
interwencyjne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet państwa,
NFOSiGW,
WFOŚiGW

X.1.6 Przeciwdziałanie katastrofom i
ochrona przeciwpożarowa

monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki inne

X.3.1 Edukacja w zakresie właściwych
zachowań w sytuacjach zagrożenia
wśród mieszkańców

własne:
Starostwo
Powiatowe
monitorowane:
gminy powiatu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

środki własne,
budżet państwa,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
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2 Uwarunkowania Programu
Przyjęte założenia określające istniejące uwarunkowania oraz przestrzeń formalną
oraz prawną dla opracowania programu ochrony środowiska opierają się na
uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Uwzględniono zarówno uwarunkowania wyższego rzędu, mające znamiona
„uniwersalnych”, przynajmniej w kontekście mezoregionalnym – czyli dotyczących
zarówno Powiatu Pyrzyckiego, jak i terenów sąsiednich w obrębie obowiązującego
systemu prawnego (prawa polskiego, jak i międzynarodowego). Traktowane są
w niniejszym opracowaniu jako uwarunkowania zewnętrzne. Druga grupa uwarunkowań
jest związana z zamierzeniami rozwojowymi powiatu, które to dość precyzyjnie delimitują
przyszły kształt rozwoju w zakresie: gospodarczym, społecznym, jak i w kontekście ładu
środowiskowo-przestrzennego.
Poniżej przedstawiono syntezę założeń i uwarunkowań wynikających z kluczowych
dokumentów planistycznych i strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim
i powiatowym.

2.1

Uwarunkowania wynikające z dokumentów nadrzędnych
i strategicznych szczebla krajowego

Cele środowiskowe wybranych nadrzędnych krajowych dokumentów strategicznych
I.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesności
1. Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa
stanu środowiska
a.Kierunek interwencji - Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo
energetyczne,
b.Kierunek interwencji - Modernizacja sieci elektroenergetycznych
i ciepłowniczych,
c.Kierunek interwencji - Realizacja programu inteligentnych sieci
w elektroenergetyce,
d.Kierunek interwencji - Wzmocnienie roli odbiorców finalnych
w zarządzaniu zużyciem energii,
e.Kierunek interwencji - Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój
zielonej gospodarki,
f.Kierunek interwencji - Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,
2.Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
a.Kierunek interwencji - Rewitalizacja obszarów problemowych
w miastach,
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b.Kierunek interwencji - Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu
pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności
zawodowej na linii obszary wiejskie - miasta,
c.Kierunek interwencji - Zrównoważony wzrost produktywności
i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego zapewniający
bezpieczeństwo
żywnościowe
oraz
stymulujący
wzrost
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich,
d.Kierunek interwencji - Wprowadzenie rozwiązań prawnoorganizacyjnych stymulujących rozwój miast,
3.Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski
a.Kierunek
interwencji
Udrożnienie
obszarów
miejskich
i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego
II.Strategia Rozwoju Kraju 2020
1.Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
a.Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5. Zapewnienie ładu
przestrzennego,
b.Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. Zwiększenie
bezpieczeństwa obywatela,
2. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
a.Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. Zwiększenie
konkurencyjności
i
modernizacja
sektora
rolnospożywczego,
b.Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. Upowszechnienie
wykorzystania technologii cyfrowych,
c.Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Priorytetowy kierunek interwencji
II.6.1. Racjonalne
gospodarowanie zasobami,
Priorytetowy
kierunek
interwencji
II.6.2.
Poprawa
efektywności energetycznej,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. Zwiększenie
dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu
środowiska,
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. Adaptacja do zmian
klimatu,
d.Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. Zwiększenie
efektywności zarządzania w sektorze transportowym,
Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. Modernizacja
i rozbudowa połączeń transportowych,
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Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. Udrożnienie obszarów
miejskich
3. Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
e.Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług
publicznych
Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. Podnoszenie jakości
i dostępności usług publicznych,
f.Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia
rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. Tworzenie warunków
instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla realizacji
działań rozwojowych w regionach,
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. Wzmacnianie
ośrodków wojewódzkich,
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. Tworzenie warunków
dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych
i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów
wiejskich,
Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. Zwiększenie
spójności terytorialnej
III.Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
a.Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie
zasobami kopalin,
b.Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony
przed powodzią, suszą i deficytem wody,
c.Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności
biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,
d.Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią,
2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię
a.Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów
energii,
b.Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej,
c.Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii,
d.Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów
podmiejskich i wiejskich,
e.Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej
generacji pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne,
3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska
a.Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla
społeczeństwa i gospodarki,
b.Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami,
w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
c.Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie
oddziaływania energetyki,

Załącznik nr 4 - 6

Załącznik 4
Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

d.Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich
technologii energetycznych i środowiskowych,
e.Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz
tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.
IV.Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna
Polska 2020"
1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb
innowacyjnej i efektywnej gospodarki
a.Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na
działaniach prorozwojowych i innowacyjnych:
Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów
i technologii o największym potencjale wzrostu,
Działanie 1.2.4. Wspieranie różnych form innowacji,
Działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania
nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym
technologii środowiskowych),
b.Kierunek działań 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności
i przejrzystości systemu danin publicznych mające na względzie
potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki
Działanie
1.3.2.
Eliminacja
szkodliwych
subsydiów
i racjonalizacja ulg podatkowych,
2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych
i surowców
a.Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społecznogospodarczego na tzw. „bar-dziej zieloną ścieżkę", zwłaszcza
ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki:
Działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej
polityki przemysłowej,
Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości
i poziomu wiedzy na temat wyzwań zrównoważonego
rozwoju i zmian klimatu,
Działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz
eksportowego w zakresie technologii środowiskowych, ze
szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii
węglowych (CTW),
Działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu
„business & biodiversity", w szczególności na obszarach
zagrożonych peryferyjnością,
b.Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego
budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia
budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia:
Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej
i materiałowej przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych
oraz istniejących zasobów,
Działanie
3.2.2.
Stosowanie
zasad
zrównoważonej
architektury
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V.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
1. Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego
a.Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci
infrastruktury transportowej,
b.Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu
na środowisko
VI.Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012-2020
1. Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz
poprawa ich dostępności przestrzennej
a.Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo
energetyczne, sanitarne i wodne na obszarach wiejskich:
Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania
energii elektrycznej,
Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć
wody i sieci wodociągowej,
Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej gazu ziemnego,
b.Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej
dostępność transportową obszarów wiejskich:
Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja
lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej,
Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci
drogowej z siecią dróg regionalnych, krajowych,
ekspresowych i autostrad,
Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów
przesiadkowych, transportu kołowego i kolejowego,
c.Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach
wiejskich:
Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodnomelioracyjnej i innej łagodzącej zagrożenia naturalne,
2. Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe
a.Priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla
konsumentów produktów rolno-spożywczych:
Kierunek interwencji 3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej
jakości produktów rolno-spożywczych, w tym produktów
wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi
oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych
surowców i zasobów oraz produktów rybnych,
b.Priorytet 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz
konsumentów w zakresie produkcji rolno-spożywczej i zasad
żywienia:
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Kierunek
interwencji
3.4.3.
Wsparcie
działalności
innowacyjnej ukierunkowanej na zmiany wzorców produkcji
i konsumpcji,
3. Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na
obszarach wiejskich
a.Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym
i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich:
Kierunek
interwencji
5.1.1.
Ochrona
różnorodności
biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów oraz flory
i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką,
Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym
racjonalna gospodarka nawozami i środkami ochrony
roślin,
Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie
zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz
zwiększanie retencji wodnej,
Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją,
zakwaszeniem, spadkiem zawartości materii organicznej
i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi,
Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony
środowiska rolniczego i różnorodności biologicznej na
obszarach wiejskich i jej upowszechnianie,
b.Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem
ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego:
Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form
krajobrazu rolniczego,
Kierunek
interwencji
5.2.2.
Właściwe
planowanie
przestrzenne,
Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami,
c.Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz
ich udział w przeciw-działaniu tym zmianom (mitygacji):
Kierunek interwencji 5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej
i rybackiej do zmian klimatu,
Kierunek interwencji 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych w rolnictwie i całym łańcuchu rolnożywnościowym,
Kierunek interwencji 5.3.3. Zwiększenie sekwestracji węgla
w glebie i biomasie wytwarzanej w rolnictwie,
Kierunek interwencji 5.3.4. Badania w zakresie wzajemnego
oddziaływania rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa
i rybactwa na zmiany klimatu,
Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy
w zakresie
praktyk
przyjaznych
klimatowi
wśród
konsumentów i producentów rolno-spożywczych,
d.Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na
obszarach wiejskich:
Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów
leśnych,
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Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po
zniszczeniach spowodowanych katastrofami naturalnymi,
Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównoważona gospodarka
łowiecka służąca ochronie środowiska oraz rozwojowi
rolnictwa i rybactwa,
Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji
lasów,
e.Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na obszarach wiejskich:
Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej
i rybackiej przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze
źródeł odnawialnych,
Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej
i upowszechnienie rozwiązań w zakresie odnawialnych
źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich
VII.Strategia „Sprawne Państwo 2020"
1. Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych
a.Kierunek interwencji 3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem
kraju:
Przedsięwzięcie
3.2.1.
Wprowadzenie
mechanizmów
zapewniających spójność programowania społecznogospodarczego i przestrzennego,
Przedsięwzięcie 3.2.2. Zapewnienie ładu przestrzennego,
Przedsięwzięcie 3.2.3. Wspieranie rozwoju wykorzystania
informacji przestrzennej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych,
2. Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych
a.Kierunek interwencji 5.2. Ochrona praw i interesów konsumentów:
Przedsięwzięcie 5.2.3. Wzrost świadomości uczestników
obrotu o przysługujących konsumentom prawach oraz
stymulacja aktywności konsumenckiej w obszarze ochrony
tych praw,
b.Kierunek interwencji 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami
publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technologii
cyfrowych
Przedsięwzięcie 5.5.2. Nowoczesne zarządzanie usługami
publicznymi,
3. Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku
publicznego
a.Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarządzania
kryzysowego:
Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur
zarządzania kryzysowego
VIII. Strategia
rozwoju
systemu
bezpieczeństwa
narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej 2022
1. Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
a.Priorytet 3.1. Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej:
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Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa
funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce,
2. Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa
a.Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego
i bezpieczeństwa narodowego:
Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między
rozwojem regionalnym kraju a polityką obronną,
Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur
planowania przestrzennego uwzględniających wymagania
obronności i bezpieczeństwa państwa,
Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury
przez sektor bezpieczeństwa,
Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska
przez sektor bezpieczeństwa
IX. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta,
obszary wiejskie
1. Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
a.Kierunek działań 1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych
ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych:
Działanie 1.1.1. Warszawa - stolica państwa,
Działanie 1.1.2. Pozostałe ośrodki wojewódzkie,
b.Kierunek działań 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania
procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary
poza ośrodkami wojewódzkimi:
Działanie 1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej
wewnątrz regionów,
Działanie 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast
subregionalnych,
Działanie 1.2.3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału
rozwojowego obszarów wiejskich,
c.Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności
województw - działania tematyczne:
Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne
wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia
naturalne,
Działanie 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego
2. Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów problemowych
a.Kierunek działań 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym
poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących
możliwości rozwojowe:
Działanie 2.2.3. Zwiększanie dostępności i jakości usług
komunikacyjnych,
Działanie 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną
środowiska,
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b.Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych
obszarów
tracących
dotychczasowe
funkcje
społecznogospodarcze,
c.Kierunek działań 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych
z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż
zewnętrznych granic UE,
d.Kierunek działań 2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do
ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności
X. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
1. Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu
opieki zdrowotnej
a.Kierunek interwencji - kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez
promocję zdrowia, edukację zdrowotną oraz prośrodowiskową
oraz działania wspierające dostęp do zdrowej i bezpiecznej
żywności
XI. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
1. Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego
a.Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu
spójności społecznej:
Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu
XII. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
1. Kierunek - poprawa efektywności energetycznej
a.Cel główny - dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu
gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu
zapotrzebowania na energię pierwotną,
b.Cel główny - konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej
gospodarki do poziomu UE-15,
2. Kierunek - wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
a.Cel główny - racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla,
znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b.Cel główny - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego,
3. Kierunek - wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
a.Cel główny - zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na
energię
przy
uwzględnieniu
maksymalnego
możliwego
wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku
technologii,
4. Kierunek - dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej
poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej
a.Cel główny - przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej
i zapewnienie
inwestorom
warunków
do
wybudowania
i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych
technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem
wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich
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etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia,
eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych
5. Kierunek - rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym
biopaliw
a.Cel główny - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym
zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz
dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
b.Cel główny - osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku
paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II
generacji,
c.Cel główny - ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem,
w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie
obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,
d.Cel główny - wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej
istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu
Państwa,
e.Cel główny - zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki
rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach,
6. Kierunek - rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
a.Cel główny - zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków
paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu
wzrostowi cen,
7. Kierunek - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
a.Cel główny - ograniczenie emisji C02 do 2020 roku przy zachowaniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
b.Cel główny - ograniczenie emisji S02 i NOx oraz pyłów (w tym PM10
i PM25) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych
regulacji unijnych,
c.Cel główny - ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki
na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
d.Cel główny - minimalizacja składowania odpadów poprzez jak
najszersze wykorzystanie ich w gospodarce,
e.Cel główny - zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku
technologii niskoemisyjnych.
Powyższe dokumenty poziomu krajowego i wojewódzkiego uwzględniają
zobowiązania międzynarodowe związane z wdrażaniem Dyrektyw Unii Europejskiej i są
spójne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi.
W dalszych fragmentach niniejszego załącznika odniesiono się także do
sektorowych programów szczebla powiatowego.
W każdym z dokumentów znajduje się szereg zapisów, które były bazą dla potrzeb
opracowania celów oraz kierunków działań niniejszego Programu.
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2.2

Uwarunkowania wynikające z dokumentów sektorowych
i strategicznych szczebla krajowego
2.2.1

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) KPOP obowiązuje od 1 października 2015 roku. Jego głównym celem jest poprawa
jakości życia mieszkańców na terenie kraju, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków
życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe oraz kierunki interwencji.
Poniżej podano cele szczegółowe, zdefiniowane w KPOP:
 osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych
i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie
2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na obszarach, na
których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu
stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia;
 osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji
w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych
wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami
prawa unijnego.
Poniżej wymieniono kierunki działań, które pozwolą na osiągniecie celów
szczegółowych, a także działania krótkoterminowe (do roku 2018) o charakterze
priorytetowym, na poziomie krajowym oraz na poziomie wojewódzkim i lokalnym:
1. Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez
skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na
rzecz poprawy jakości powietrza:
1.1.Utworzenie Partnerstwa na rzecz Poprawy Jakości Powietrza w Polsce;
1.2.Nadanie odpowiedniego priorytetu poprawie jakości powietrza – w działaniach
NFOŚIGW oraz WFOŚIGW.
1.3.Przystąpienie do Partnerstwa na rzecz Poprawy Jakości Powietrza w Polsce;
1.4.Nadanie odpowiedniego priorytetu poprawie jakości powietrza – w działaniach
WFOŚiGW;
1.5.Przygotowanie gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej, warunkujących
finansowanie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza oraz
gazów cieplarnianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 –
2020 (POIiŚ 2007 – 2013).
2. Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań
mających na celu poprawę jakości powietrza:
2.1.Wprowadzenie zmian prawnych w zakresie art. 96 (stworzenie możliwości
wprowadzenia ograniczeń w zakresie jakości paliw stosowanych na danym
obszarze) oraz art. 225-229 (uelastycznienie mechanizmu kompensacji poprzez
stworzenie możliwości kompensowania emisji z udziałem większej liczby
podmiotów, w tym pochodzącej z instalacji spalania paliw stałych
eksploatowanych przez osoby fizyczne) ustawy POŚ;
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2.2.Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących
sezonowej efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej emisji substancji
z instalacji spalania paliw o mocy cieplnej do 0,5 MW;
2.3.Zmiana ustawy z dnia 10 października 2014 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1395) poprzez rozszerzenie
zakresu przedmiotowego delegacji ustawowej do wydania przez ministra
właściwego do spraw gospodarki rozporządzenia w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych, o możliwość zróżnicowania parametrów
jakościowych paliw ze względu na ich wykorzystanie w instalacjach spalania
paliw;
2.4.Wymagania jakościowe dla paliw stałych stosowanych w instalacja o nominalnej
mocy cieplnej nie większej niż 1,0 MW;
2.5.Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 208 poz. 2026) poprzez dodanie w jego § 2 ust. 1 pkt 11 przepisu art. 334
ustawy POŚ.
2.6.Opracowanie i uchwalenie zaległych założeń do planów lub programów
zaopatrzenia miast, gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
3. Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza
poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform
dialogu z organizacjami społecznymi:
3.1.Prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych w zakresie proekologicznych
zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza;
3.2.Prowadzenie programów informacyjnych dotyczących wpływu niskiej emisji na
zdrowie i środowisko.
3.3.Podniesienie świadomości społecznej na temat pozytywnych aspektów
zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej poprzez przeprowadzanie głębokiej termomodernizacji budynków,
rozwój kogeneracji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (NFOŚiGW:
KAWKA, BOCIAN, RYŚ, PROSUMENT, RPO 2014-2020);
3.4.Akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie
niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza (NFOŚiGW: KAWKA, WFOŚiGW);
3.5.Informowanie przez służby kominiarskie o zaletach odgórnego spalania węgla
kamiennego oraz wykorzystania odpowiedniej jakości paliw stałych.
4. Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości
powietrza:
4.1. Upowszechnianie
wysokosprawnych
kotłów
spełniających
najwyższe
wymagania w zakresie emisji przy wymianie i modernizacji starych
urządzeń/instalacji o małej mocy, służących do wytwarzania energii cieplnej lub
energii cieplnej i energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych oraz mikroi małych przedsiębiorstw (NFOŚiGW – KAWKA, WFOŚiGW, RPO 2014 – 2020);
4.2.Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków,
rozwój kogeneracji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (RPO 2014
– 2020, NFOŚiGW RYŚ).
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5.Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających
poprawie jakości powietrza:
5.1.Przygotowanie ujednoliconych Wytycznych dotyczących metodyki detekcji
spalania odpadów w małych źródłach ciepła.
5.2.Wzmocnienie kontroli w zakresie zgodności zainstalowanego systemu
ogrzewania z systemem zawartym w projekcie budowlanym.
6. Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości
powietrza:
6.1.Promocja programów priorytetowych NFOŚIGW: KAWKA, LEMUR, SOWA,
BOCIAN, PROSUMENT, RYŚ oraz innych programów, które mają pośredni
wpływ na poprawę jakości powietrza;
6.2.Wsparcie finansowe modernizacji miejskiego transportu zbiorowego w kierunku
rozwoju transportu przyjaznego dla środowiska oraz działań zmierzających do
budowy odpowiedniej infrastruktury w tym zakresie, zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (POIIŚ 2014 – 2020).
6.3.Wsparcie finansowe wymiany i modernizacji starych urządzeń/instalacji małej
mocy, służących do wytwarzanie energii cieplnej lub energii cieplnej i energii
elektrycznej dla odbiorców indywidualnych oraz mikro- i małych przedsiębiorstw
(NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO 2014 – 2020);
6.4.Dofinansowanie
działań
w
zakresie
przeprowadzania
głębokiej
termomodernizacji budynków, rozwoju kogeneracji oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w celu zwiększenia efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO
2014 – 2020).

Poza wyżej wymienionymi działaniami priorytetowymi krótkoterminowymi (do roku
2018), które wskazano do natychmiastowej realizacji, w KPOP zdefiniowano również
działania krótkoterminowe (do roku 2018), średnioterminowe (do roku 2020) oraz
długoterminowe (do roku 2030).

2.2.2

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych 2017

Celem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jest
ograniczanie zrzutów ścieków, które są niedostatecznie oczyszczone, a zatem także
ochrona wód przed skutkami takiego działania.
V Aktualizacja KPOŚK 2015 została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 31 lipca
2017 r. Opracowanie AKPOŚK wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania
KPOŚK do wymogów art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG oraz uaktualnienia
i ujednolicenia jego danych z informacjami przekazanymi do Komisji Europejskiej
w Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG. Obowiązek aktualizacji KPOŚK
wynika także z art. 43 ust. 4c ustawy - Prawo wodne, zgodnie z którym kolejne
aktualizacje Programu są dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Dokonano analiz
w zakresie spełnienia przez poszczególne aglomeracje warunków niniejszej dyrektywy.
W dokumencie zawarto listę zadań zaplanowanych do realizacji przez samorządy
w latach 2016-2021.
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AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji (38,8 mln RLM), które zostały podzielone
na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków:


Priorytet I – 54 aglomeracje (15 787 559 RLMrz),



Priorytet II – 492 aglomeracje (8 545 351 RLMrz),



Priorytet III – 490 aglomeracji (6 694 068 RLMrz),

Dokument uwzględnia także 551 aglomeracji poza priorytetami, które zobowiązuja
się do podjęcia stosownych działań inwestycyjnych zmierzających do spełnienia
wymagań dyrektywy 91/271/EWG.
W niniejszej aktualizacji standardy oczyszczania ścieków określone są w zależności
od wielkości aglomeracji. Plany inwestycyjne przedstawione przez aglomeracje
zakładają wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków i przeprowadzanie innych
inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planuje się także budowę 14 661,2 km sieci
kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506,4 km istniejącej sieci.
Program zakłada, iż wskutek zakończenia inwestycji RLM korzystających z sieci
kanalizacyjnej będzie wynosiło 37 774 689 (97,3% całego RLMrz).
Szacowany koszt zaplanowanych przez aglomeracje inwestycji będzie wynosił
27,85 mld zł, a głównymi źródłami finansowania będą:


środki unijne w ramach programów operacyjnych – POIiŚ, RPO,



krajowe fundusze ekologiczne – NFOŚiGW, WFOŚiGW,



środki własne gmin.

2.2.3

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

Konieczność aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) wynika
z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,
z późn. zm. 1), według której „plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie
rzadziej niż co 6 lat” (art. 37 ust. 1).
Przyjęty w lipcu 2016 r. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (KPGO) (Uchwała
Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki
odpadami 2022, M.P. 2016, poz. 784) obowiązuje do 2022 roku i przedstawia szereg
działań służących zapewnieniu zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie kraju.
Dokument obejmuje zarówno zadania przyjęte we wcześniejszym KPGO, jak i nowe
cele i zadania, ustalone na kolejne 6 lat z perspektywą do 2030 roku. Uwzględnia
wymagania prawne UE z zakresu gospodarki odpadami oraz cele dokumentów
strategicznych UE i krajowych.
W KPGO 2022 przyjęto następujące cele w zakresie gospodarki odpadami:
1. Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające
biodegradacji
1) zmniejszenie ilości powstających odpadów:
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2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji;
3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
4) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie)
5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż
35% masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.;
6) zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych;
7) zaprzestanie
przetworzenia;

składowania

zmieszanych

odpadów

komunalnych

bez

8) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;
9) utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;
10) monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych
wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną
do składowania (frakcja 19 12 12);
11) zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów
komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów
o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej
6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 2016 r.
2. Odpady powstające z produktów
Oleje odpadowe
1) zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych;
2) dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych;
3) utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu
rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%;
4) w przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu do wartości co
najmniej 35% oraz poziomu odzysku do wartości co najmniej 50% w 2020 r.
Zużyte opony
1) utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75%,
a recyklingu w wysokości co najmniej 15%;
2) zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym przedsiębiorców na temat
właściwego, to jest zrównoważonego, użytkowania pojazdów, w szczególności opon
oraz dozwolonych przepisami prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami.
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Zużyte baterie i zużyte akumulatory
1) wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat prawidłowego
sposobu postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami;
2) osiągnięcie w 2016 r. i w latach następnych poziomu zbierania zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy
wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych;
3) utrzymanie poziomu wydajności recyklingu:
a) zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych w wysokości co najmniej 65%,
b) zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowokadmowych w wysokości co najmniej 75%,
c) pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów w wysokości co najmniej
50% masy zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1) zwiększenie świadomości społeczeństwa
prawidłowego sposobu postępowania z ZSEE;

i

przedsiębiorców

na

temat

2) ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEE;
3) zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania ZSEE.
Opakowania i odpady opakowaniowe
1) zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych
selektywnie w gospodarstwach domowych;
2) utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu co najmniej na poziomie określonym
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi;
3) osiągnięcie i utrzymanie co najmniej poziomów odzysku i recyklingu 56
w poszczególnych latach dla opakowań wielomateriałowych (zawartych w tabeli 41
w KPGO 2022).
Pojazdy wycofane z eksploatacji
1) osiąganie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do
masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku co najmniej na poziomie
odpowiednio 95% i 85%;
2) ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji
kierowanych do legalnych stacji demontażu);
3) ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do
krajowych stacji demontażu w sposób nielegalny.
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3. Odpady niebezpieczne
Odpady medyczne i weterynaryjne
1) zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni
odpadów spalających odpady medyczne i weterynaryjne w ujęciu nie tylko krajowym, ale
i regionalnym tak, aby ograniczyć transport tych odpadów w celu przestrzegania zasady
bliskości;
2) podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych
i weterynaryjnych, w tym segregacji odpadów u źródła powstawania;
3) ograniczenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów
niebezpiecznych.
Odpady zawierające PCB
W gospodarce odpadami zawierającymi PCB przyjęto cel polegający na kontynuacji
likwidacji urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3.
Odpady zawierające azbest
W gospodarce odpadami zawierającymi azbest przyjęto cel polegający na
osiągnięciu celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę
Ministrów Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032.
Mogilniki
W zakresie mogilników przyjęto cel polegający na dokończeniu likwidacji
mogilników, zawierających przeterminowane ŚOR i inne odpady niebezpieczne.
4. Odpady pozostałe
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
1) zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów wytwarzających
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej na temat należytego postępowania ze strumieniem wyżej wskazanych
odpadów, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania oraz recyklingu;
2) utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych
form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie minimum 70%
wagowo.
Komunalne osady ściekowe
1) całkowite zaniechanie składowania KOŚ;
2) zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska
oraz ilości KOŚ poddanych termicznemu przekształcaniu;
3) dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych
zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.
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Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne
W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne przyjęto
następujący cel: w okresie do 2022 r. i w latach następnych utrzymanie masy
składowanych odpadów na poziomie nie większym niż 40% masy wytworzonych
odpadów.
Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza
problemy
1) zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku;
2) ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji;
3) zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach
kopalni, w tym przez odzysk.

2.2.4

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
(2014)

W dokumencie zdefiniowano 10 celi strategicznych: 9 celi ilościowych oraz 1 cel
jakościowy, które zdefiniowano poniżej:
Cele ilościowe w odniesieniu do ogólnej masy wytwarzanych odpadów:
 utrzymanie wzrostu gospodarczego przy całkowitej masie wytwarzanych
odpadów na stałym poziomie;
 ograniczenie obciążenia PKB odpadami.
Cele ilościowe w odniesieniu do priorytetowych strumieni odpadów:
Odpady wydobywcze:
 ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji.
Odpady z procesów termicznych:
 ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do ilości wyprodukowanej
energii.
Odpady niebezpieczne:
 ograniczanie uciążliwości dla środowiska odpadów poprzez wzrost liczby
wytwarzanych w Polsce produktów objętych ekoznakowaniem.
Odpady komunalne:
 zmniejszenie ilości
mieszkańca.

zbieranych

zmieszanych

odpadów

komunalnych

na

Odpady opakowaniowe:
 zmniejszenie masy odpadów opakowaniowych w stosunku do masy produktów.
Odpady żywności:
 ograniczenie marnotrawienia żywności.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE):
 wzrost ponownego użycia, m.in. poprzez stworzenie sieci wymiany i napraw
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz zbierania i przygotowanie ZSEE do
ponownego użycia.
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Cele jakościowe:
 w odniesieniu do produktów i produkcji: ograniczanie oddziaływania na
środowisko na etapie wydobycia surowców produkcji i surowców, logistyki
konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia stosowania
szkodliwych substancji.

2.2.5

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Główny cel Programu, którym jest „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”,
wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020 - wzrost zrównoważony,
czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej
z zasobów i konkurencyjnej. Poniżej opisano niektóre z osi priorytetowych wraz
z priorytetami inwestycyjnymi oraz celami szczegółowymi.
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
Priorytet inwestycyjny 4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych:
 Cel szczegółowy: wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto.
Priorytet inwestycyjny 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach:
 Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Priorytet inwestycyjny 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym:
 Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie
wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Priorytet inwestycyjny 4.IV. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów
dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia:
 Cel szczegółowy: wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych.
Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu:
 Cel szczegółowy: zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej.
Priorytet inwestycyjny 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło
użytkowe:
 Cel szczegółowy: zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej
kogeneracji.
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Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Priorytet inwestycyjny 5.II. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne
rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy
i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.
 Cel szczegółowy: większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność
przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń
naturalnych i poważnych awarii.
Priorytet inwestycyjny 6.I. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych
określonych przez państwa członkowskie.
 Cel szczegółowy: mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających
składowaniu.
Priorytet inwestycyjny 6.II. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie.
 Cel szczegółowy: większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie
biogenów.
Priorytet inwestycyjny 6.III. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,
ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
 Cel szczegółowy: wzmocnione mechanizmy służące ochronie przyrody.
Priorytet inwestycyjny 6.IV. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę
stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
Cel szczegółowy: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.
Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego:
Priorytet inwestycyjny 7.II. Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym
o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych
dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz
infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności
regionalnej i lokalnej
Cel szczegółowy: większy potencjał przyjaznego środowisku transportu
w przewozie towarów oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych
w TEN-T.
Oś priorytetowa
w miastach:

VI:

Rozwój

niskoemisyjnego

transportu

zbiorowego

Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
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zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
Cel szczegółowy: większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.
Oś priorytetowa VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego:
Priorytet
inwestycyjny
7.E.
Zwiększenie
efektywności
energetycznej
i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji,
magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych
Cel szczegółowy: wzmocniona infrastruktura bezpieczeństwa energetycznego
kraju.
Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury:
Priorytet inwestycyjny 6.C. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
Cel szczegółowy: lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych
elementów konkurencyjności gospodarki

2.2.6

Regionalne programy operacyjne 2014–2020

Regionalne programy operacyjne 2014 – 2020 są instrumentami, które realizują
zadania zmierzające do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej
Unii Europejskiej poprzez inteligentny oraz zrównoważony rozwój, który sprzyja
włączeniu społecznemu.
Zachodniopomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 zawiera
10 osi priorytetowych, w których dodatkowo zdefiniowano działania/poddziałania i cele
szczegółowe. Poniżej wypisano niektóre z osi priorytetowych, ważnych z punktu ochrony
środowiska.
OŚ PRIORYTETOWA 2. Gospodarka niskoemisyjna:
Projekt inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie spadku liczby osób podróżujących
komunikacją miejską.
Projekt inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym;
Cel szczegółowy 2: Zmniejszona energochłonność
mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych.

budynków

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
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Cel szczegółowy 3: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł
energii.
Projekt inwestycyjny 4g Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło
użytkowe;
Cel szczegółowy 4: Zwiększony udział energii elektrycznej wytwarzanej
w wysokosprawnej kogeneracji.
OŚ PRIORYTETOWA 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu:
Projekt inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne
rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami;
Cel szczegółowy 1: Skuteczny system zapobiegania zagrożeniom
wynikającym ze zmian klimatu.
Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie;
Cel szczegółowy 2: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu
oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi.
Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie;
Cel szczegółowy 3: Zmniejszona ilość odpadów deponowanych na
składowiskach.
OŚ PRIORYTETOWA 4. Naturalne otoczenie człowieka:
Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
Cel szczegółowy 1: Zwiększona atrakcyjność zasobów kultury regionu
Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,
ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program Natura 2000 oraz zieloną infrastrukturę;
Cel szczegółowy 2: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody;
Cel szczegółowy 3: Zwiększony zasób informacji o stanie środowiska
przyrodniczego.
Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego
zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii
terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających
regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów
naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój;
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Cel szczegółowy 4: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na
endogenicznym potencjale.
OŚ PRIORYTETOWA 10. Pomoc techniczna:
Cel szczegółowy 1: Utrzymanie niezbędnych warunków pracy,
odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie wysoko
wykwalifikowanej kadry w instytucjach gwarantujących skuteczne
wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020;
Cel szczegółowy 2: Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu
wdrażania RPO WZ 2014-2020.

2.2.7

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2015–
2020

Program uchwalony uchwałą nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia „Programu ochrony zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”.
Głównym celem Programu jest „Poprawa stanu różnorodności biologicznej
i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju”.
Dodatkowo zdefiniowano siedem celi szczegółowych:
Cel szczegółowy A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności
społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;
Cel szczegółowy B: Doskonalenie systemu ochrony przyrody;
Cel szczegółowy C: Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz
populacji zagrożonych gatunków;
Cel szczegółowy D: Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących
źródłem usług dla człowieka;
Cel szczegółowy E: Zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki
z celami ochrony różnorodności biologicznej;
Cel szczegółowy F: Ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz
presji ze strony gatunków inwazyjnych;
Cel szczegółowy G: Zwiększenie udziału Polski na forum międzynarodowym
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.

2.2.8

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030

Głównym celem SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Dodatkowo
zdefiniowano sześć celi szczegółowych.
Cel 1: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska;
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Cel 2: Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich;
Cel 3: Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu;
Cel 4: Zapewnienie zrównoważonego
z uwzględnieniem zmian klimatu;

rozwoju

regionalnego

i

lokalnego

Cel 5: Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu;
Cel 6: Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

2.2.9

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju została przyjęta w 2016 r.
Dokument weryfikuje działania zaplanowane w zatwierdzonym w 2010 r. PWŚK, pod
kątem stopnia realizacji i skuteczności oraz wskazuje zaktualizowane działania dla
jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych,
których realizacja zapewni osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Program
realizuje wymagania, które zostały wskazane w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., która ustanawia ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie
Wodnej, w kwestii opracowania programów działań.
Głównym celem programu jest programowanie i koordynowanie działań
zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4. Ramowej
Dyrektywy wodnej:
Cel 1: Niepogarszanie stanu części wód;
Cel 2: Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla
naturalnych części wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny
i ilościowy dla wód podziemnych;
Cel 3: Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach
prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych, (w tym
m. in. narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł
rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla
których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie),
Cel 4: Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.

2.2.10 Strategie ponadregionalne
Zachodniej do roku 2020

–

Strategia

Rozwoju

Polski

Niniejsza Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 30 kwietnia 2014
roku. Obejmuje ona województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie.
W dokumencie zdefiniowano następujące cele do 2020 roku:
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Cel główny:
Wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim przez
efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu.
Cele szczegółowe:
I. Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu, w tym m. in.: zwiększenie
efektywności sieci energetycznej w makroregionie,
II. Budowa oferty gospodarczej makroregionu.
III. Wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego makroregionu.

2.3

Uwarunkowania wynikające z dokumentów sektorowych
i strategicznych szczebla wojewódzkiego

Dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym są strategia rozwoju
województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, regionalna
strategia innowacji, plan gospodarki odpadami dla województwa i jego aktualizacje,
program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych, oraz inne obowiązujące na
terenie województwa branżowe programy, plany i strategie wraz z ich aktualizacjami.

2.3.1

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Najnowszy projekt aktualizacji dokumentu został przyjęty 22 czerwca 2010 r.
Cele sformułowane są w układzie hierarchicznym, w podziale na generalny,
strategiczne, operacyjne, oraz w układzie horyzontalnym.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego zawiera się w sześciu
celach strategicznych, z których wyprowadzono 34 cele kierunkowe. Dla poszczególnych
celów kierunkowych zdefiniowano działania, które określają sposoby postępowania
właściwe do uzyskania poszczególnych celów..
Na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska skupia się przedewszystkim
cel strategiczny nr 4:
Cel strategiczny nr 4. „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna
gospodarka zasobami”
Cel strategiczny
kierunkowych:

osiągany

będzie

przez

realizację

następujących

celów

4.1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;
4.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów;
4.3. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii;
4.4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i systemu gospodarowania
odpadami;
4.5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
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4.6. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

2.3.2

Plan Zagospodarowania
Zachodniopomorskiego

Przestrzennego

Województwa

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
stanowi integralny element szeroko pojętego planowania strategicznego w zakresie
przestrzennej koordynacji działań, formułuje cele gospodarowania przestrzenią
województwa i zasady jej kształtowania oraz określa kierunki polityki przestrzennej
w długiej perspektywie. Obecnie obowiązujący dokument został przyjęty 19 października
2010 r. uchwałą nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego.
Strategicznym celem zagospodarowania przestrzennego województwa określonym
w Planie jest „zrównoważony rozwój przestrzenny województwa służący integracji
przestrzeni regionalnej z przestrzenią europejską i krajową, spójności wewnętrznej
województw, zwiększeniu jego konkurencyjności oraz podniesieniu poziomu i jakości
życia mieszkańców do średniego poziomu w Unii Europejskiej”.
Realizacji celu strategicznego służą cele szczegółowe w obrębie których
zdefiniowane są kierunki rozwoju województwa. Do najważniejszych celów
szczegółowych, pod względem ochrony środowiska należą:
3.3.3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego:
Kierunek 1.: Zachowanie walorów przyrodnicznych środowiska, determinujących
jego funkcje i przeciwdziałanie negatywnym skutkom antropopresji;
Kierunek 2.: Ochrona i racjonalne korzystanie z zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych;
Kierunek 3.: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb;
Kierunek 4.:
i zadrzewionych;

Ochrona

i

powiększenie

powierzchni

obszarów

leśnych

Kierunek 5.: Wykorzystanie kopalin uwzględniające potrzeby gospodarcze oraz
ochronę środowiska;
Kierunek 6.: Zachowanie i rozwój systemu obszarów chronionych i jego integracja
z systemami pozaregionalnymi;
Kierunek 7.: Przeciwdziałanie niekorzystnym
ograniczenie emisji zaniecyszczeń do atmosfery.

zmianm

klimatycznym

3.3.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
Kierunek 1.: Ochrona i wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego;
Kierunek 2.: Ochrona dóbr kultury współczesnej;
Kierunek 3.: Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego.
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2.3.3

Regionalna
Strategia
Innowacji
Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020

Województwa

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20112020 jest dokumentem opisującym założenia i sposób realizacji zachodniopomorskiej
polityki innowacyjnej. Strategia wytycza kierunek innowacyjnego rozwoju województwa w
oparciu o istotne procesy, które należaołoby uruchomić i wspierać przy współudziale
podmiotów gospodarczych, instytucji badawczo-rozwojowych, instytucji otocznia biznesu
oraz władz samorządowych. Założenia dokumentu opierają się na trzech celach
strategicznych:
1. Wzrost świadomości
przedsiębiorstw;
2. Rozwój specjalizacji
województwa;

i

kompetencji

regionalnych

w

innowacyjnych
oparciu

o

społeczeństwa

endogeniczny

oraz

potencjał

3. Rozwój systemu tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji w regionie.

2.3.4

Plan
Gospodarki
Odpadami
dla
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016–2022 z perspektywą
na lata 2023-2028

Obenie obowiązująca aktualuzacja Planu ustanowiona została uchwałą Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego nr XVIII/321/16 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględniemiem perspektywy na lata 20232028.
Cele dla poszczególnych odpadów (tzn. odpadów komunalnych, odpadów
niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne) zdefiniowano zgodnie
z założeniami Krajowego Programu Gospodarki Odpadami 2022, Polityki Ekologicznej
Państwa, Strategii Rozwoju Województwa zachodniopomorskiego, a także polityki Unii
Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.
Dokument ma na celu umożliwić osiągnięcie celów i spełnienie wymagań
określonych prze Unię Europejską , a także uporządkowanie systemu gospodarki
odpadami w województwie zgodnie ze zmianami ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.
o zmianie ustawy o odpadach ((Dz. U. z 2015 r., poz. 122).

2.3.5

Program
Ochrony
Zachodniopomorskiej

Powietrza

dla

Strefy

Program ochrony powietrza jest dokumentem opracowanym w celu określenia
działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub
docelowych substancji w powietrzu.
Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej został uchwalony w dniu
29 października 2013 roku uchwałą nr XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. Program został opracowany z uwagi na przekroczenia stężenia
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dopuszczalnego
benzo(a)pirenu.

pyłu

zawieszonego

PM10

oraz

stężenia

docelowego

dla

Głównym celem wdrożenia Programu jest przywrócenie oraz utrzymanie na
odpowiednim poziomie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa
jakości życia i zdrowia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz
lepsza jakość życia w strefie.

2.3.6

Programu Ochrony Środowiska
dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą
do 2024

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 20162020 z perspektywą do 2024, przyjęty w 2016 r., jest aktualizacją poprzedniego
programu na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019, który
został przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia
2011 r. Nr XII/142/11 W Programie uwzględniono wymogi nowych wytycznych
w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska, w zakresie problematyki
nasilających się zmian klimatycznych oraz wyznaczania kierunków adaptacji do zmian
klimatu.
Dokument wskazuje cele ochrony środowiska do roku 2024 z podziałem na
poszczególne obszary interwencji:
1.Ochrona klimatu i jakości powietrza


Cel 1: Poprawa jakości powietrza przy
energetycznego w kontekście zmian klimatu;



Cel 2: Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu.

zapewnieniu

bezpieczeństwa

2.Zagrożenie hałasem


Cel 1: Poprawa klimatu akustycznego w województwie zachodniopomorskim

3. Pola elektromagnetyczne


Cel 1: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

4. Gospodarowanie wodami


Cel 1: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych,
podziemnych, przejściowych i przybrzeżnych ;



Cel 2: Racjonalny transport i turystyka wodna;



Cel 3: Ochrona pasa wybrzeża;



Cel 4: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą.

5. Gospodarka wodno-ściekowa


Cel 1: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej.

6. Zasoby geologiczne


Cel 1: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.

7. Gleby
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Cel 1: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym,
erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu;



Cel 2: Zalesienia gruntów nieprzydanych na inne cele

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów


Cel 1: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z
odpadami,
uwzględniając
zrównoważony
rozwój
województwa
zachodniopomorskiego.

9. Zasoby przyrodnicze


Cel 1: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej;



Cel 2: Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;



Cel 3: Zwiększanie lesistości.

10. Zagrożenie poważnymi awariami


Cel 1: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

Uwarunkowania wynikające z dokumentów sektorowych
i strategicznych szczebla powiatowego

2.4

2.4.1

Program ochrony środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2017

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62
poz. 627 z póź. zmianami) ustaliła w art. 17 i 18, że zarząd powiatu w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowe programy ochrony środowiska,
które następnie są uchwalane przez radę powiatu.
Obecnie obowiązujący dokument stanowi aktualizację Programu Ochrony
Środowiska na lata 2004-2011, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego,
efektywnego zarządzania nim oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących
środowisko przed degradacją. Program tworzy warunki dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej.
Identyfikacja podstawowych zagrożeń i problemów regionu powinna stanowić
wyjście do dalszych rozważań nad kierunkiem działań powiatu w zakresie szeroko
rozumianej ochrony środowiska. Niniejszy dokument, za punkt wyjścia przyjmuje
obszary strategiczne wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska i wyników
badań ankietowych. Są nimi:
–

środowisko wodne,

–

powietrze atmosferyczne,

–

klimat akustyczny,

–

promieniowanie elektromagnetyczne,

–

gospodarka odpadami,
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–

środowisko glebowe,

–

awarie przemysłowe,

–

kopaliny,

–

dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,

–

edukacja ekologiczna.

W ramach każdego obszaru przypisane są cele ekologiczne, a następnie zadania
wykonawcze
w
ramach
poszczególnych
obszarów.
W
województwie
zachodniopomorskim przyjęto 3 cele strategiczne. Są to:
I: Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony
zdrowia mieszkańców Polski.
II: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów
przyrodniczych.
III: Wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

2.4.2

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 20142020

Aktualny Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020 został
zaktualizowany w roku 2016 i służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego
i regionalnego. Obejmuje analizę i diagnozę sytuzacji obecnej powietu, wyznacza wizję
rozwoju orz prezentuje opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2014-2020.
Dokument określa zadania mające na celu poprawę sytuacji w powiecie z podziałem na
różne dziedziny rozwoju i życia mieszkańców. Jednym z takich zadań jest program
ochrony środowiska, a więc inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska
naturalnego.
Wykaz planowanych do zrealizowania zadań (programów) dotyczących różnych
dziedzin rozwoju i życia mieszkańców przyjętych w Planie przedstawiono poniżej.
I Poprawa stanu środowiska naturalnego
1.Program ochrony środowiska.
II Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury transportowej
2.Porozumienia zawierane przez Wydział Dróg i Komunikacji z Gminami
III Rozwój gospodarczy powiatu
3.KKS „Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” obejmujący
gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz
Powiat Pyrzycki”
–

Cel rozwojowy nr 1 Wdrażanie inwestycji publicznych poprawiających
warunki funkcjonowania przedsiębiorstw (infrastruktura publiczna, w tym
wodno - kanalizacyjna, drogowa, kulturowa, społeczna wykorzystanie
rozwiązań ICT, transport, gospodarka niskoemisyjna)

–

Cel rozwojowy nr 2 Kreowanie i wdrażanie odpowiednich warunków dla
młodych ludzi poprzez działania dostosowawcze związane z edukacją,
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adaptacją zawodową, wsparciem przedsiębiorczości, rozwojem specjalizacji
gospodarczych oraz działania wspierające rodziny
–

Cel rozwojowy nr 3 Stworzenie warunków rozwojowych dla całego regionu w
oparciu o endogeniczne specjalizacje jak przetwórstwo rolno – spożywcze,
turystyka zdrowotna, rehabilitacyjna oraz wypoczynkowa, biogospodarka
będących motorem napędowym dla innych form życia i przedsiębiorczości
na tym obszarze

–

Cel rozwojowy nr 4 Efektywne gospodarowanie zasobami na rzecz ochrony i
rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu pobudzania
przedsiębiorczości na obszarze objętym Kontraktem oraz zwiększenia
turystyki przyjazdowej

IV Poprawa jakości ochrony zdrowia
4.Podnoszenie standardów ochrony zdrowia
V Aktywna polityka społeczna
5.Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy
6.Program Współpracy z Organizacjami pozarządowymi
7.Powiatowy Program Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Pyrzycki
8.Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
9.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
10.Program pomocy dziecku i Rodzinie
VI Rozwój systemu oświaty i nauki
11.Rozbudowa
i
modernizacja
ponadgimnazjalnego i specjalnego

bazy

dydaktycznej

szkolnictwa

12.Program kształcenia ustawicznego
VII Rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki
13.Program Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
VIII Bezpieczeństwo i porządek publiczny
14.Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
15.Program Przeciwdziałania
w Powiecie

Przemocy

oraz

Ochrony

oraz

Ochrony

Ofiar

Przemocy

16.Program budowy „otwartych jednostek policji”
IX Rozwój internetowych usług publicznych
17.Budowa zintegrowanego systemu informatycznego e-urząd w Starostwie
Powiatowym
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2.4.3

Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2021

Przedłożony Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017 – 2021 stanowi
pierwszy sformalizowany dokument, w którym zostały ujęte najważniejsze cele
warunkujące rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego, realizowane dotychczas
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działal
Program służy realizacji zadań stojących przed samorządem, warunkujących rozwój
kultury i dziedzictwa kulturowego. Program określa priorytety i kierunki rozwoju kultury w
powiecie pyrzyckim. Najważniejsze cele warunkujące rozwój kultury i ochronę
dziedzictwa kulturowego to:
–

promocja powiatu, kultury i tradycji,

–

podniesienie atrakcyjności turystycznej gmin objętych działaniem w trakcie
realizacji imprez,

–

integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,

–

wspieranie rozwoju kultury ludowej,

–

wspieranie działań zmierzających do rozwoju czytelnictwa,

–

ochrona obiektów zabytkowych.
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